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 z dnia 19.10.2007 
 
 

Program współpracy Gminy Pawłowice na rok 2008 
z organizacjami pozarz ądowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów  

ustawy o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie 
 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  

§ 1 
 
Podstawą uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pawłowice z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego jest art. 5 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
 

§ 2 
1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

a) „Ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), 

b) „Gminie” – rozumie się Gminę Pawłowice, 
c) „Podmiotach programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty 

prowadzące działalność poŜytku publicznego, o których mowa w art. 3 Ustawy, 
d) „Dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy  

o finansach publicznych, 
e) „Konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o których mowa w art. 11 ust. 2  

i w art. 13 Ustawy, 
 

Rozdział II 

Cele i zasady współpracy  

§ 3 
1. Głównym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych gminy 

wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie Podmiotów programu w realizację tych 
zadań. 

2. W Programie określone zostały formy, zasady, zakres współpracy Gminy z Podmiotami programu 
oraz priorytety realizowanych zadań publicznych. 
  

§ 4 
Współpraca Gminy z podmiotami programu odbywa się w oparciu o zasady: partnerstwa, 
pomocniczości, efektywności i jawności. 
Zasada partnerstwa  realizowana jest w zakresie uczestnictwa Podmiotów programu w rozeznawaniu 
i definiowaniu problemów mieszkańców Gminy, sugerowania zakresu współpracy. 
Zasada pomocniczo ści  oznacza, Ŝe Gmina powierza Podmiotom programu realizację zadań 
własnych, a Podmioty programu zapewniają ich realizację w sposób profesjonalny, terminowy  
i ekonomiczny. 
Zasada efektywno ści  polega na wspólnym dąŜeniu Gminy i Podmiotów programu do osiągnięcia 
najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych. 
Zasada jawno ści  urzeczywistniana jest przez udostępnienie poprzez Gminę współpracujących z nią 
Podmiotom programu informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a takŜe środkach 
finansowych zaplanowanych w budŜecie Gminy na współpracę z Podmiotami programu oraz 
kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje podmioty programu do udostępnienia 
Gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie 
działalności statutowej oraz sytuacji finansowej. 
 
 



 
Rozdział III 

Zakres podmiotowy  

§ 5 
Realizatorami programu są w szczególności: 
1) Rada Gminy Pawłowice i jej Komisje w zakresie wytyczenia polityki finansowej Gminy, 
2) Wójt Gminy Pawłowice w zakresie realizacji polityki finansowej Gminy, którą wytyczy Rada Gminy 

Pawłowice oraz przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań zleconych przez 
gminę, 

3) Komisja Oceniająca w zakresie opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację 
zadań zleconych przez gminę. 

 
§ 6 

Program współpracy jest adresowany do Podmiotów programu prowadzących swoją działalność na 
terenie Gminy Pawłowice lub dla jej mieszkańców. 
 

Rozdział IV 

Zakres przedmiotowy  

§ 7 
Obszar współpracy Gminy Pawłowice z Podmiotami programu będzie obejmować w szczególności 
zadania publiczne z następujących sfer: 
a) profilaktyka i ochrona zdrowia, 
b) upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu, 
c) upowszechnianie kultury i sztuki. 
 

§ 8 
Priorytetowymi grupami zadań przewidzianymi do realizacji w 2008 roku są: 
1) zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i sportu: 

a) Szkolenie dzieci i młodzieŜy w róŜnych dyscyplinach sportu. 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą obejmować takie formy jak: 
– prowadzenie zajęć treningowych, 
– organizowanie obozów sportowych, 
– udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych, 
– bieŜące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego. 

b) Upowszechnianie sportu i rekreacji                                 
Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania mogą obejmować takie formy jak: 
– organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym  

i ponadlokalnym ujętych w Kalendarzu imprez sportowych na 2008 rok. 
c) Upowszechnianie aktywnego trybu Ŝycia wśród osób starszych: 

Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania mogą obejmować takie formy jak: 
 – organizowanie zajęć zakresu rekreacji ruchowej. 
d) Upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców Gminy Pawłowice: 
 Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania mogą obejmować takie formy jak: 
 - organizowanie imprez i warsztatów kulturalnych. 

2) Zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia: 
Organizacja zadań w ramach programu profilaktycznego dla dzieci z rodzin osób uzaleŜnionych 
od alkoholu. 

3)    Upowszechnianie kultury i sztuki wśród mieszkańców Gminy Pawłowice: 
 Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania mogą obejmować takie formy jak: 
 - organizowanie imprez i warsztatów kulturalnych 

 
§ 9 

Wójt na podstawie rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek Podmiotów programu moŜe określić 
w ciągu roku kalendarzowego zadania inne niŜ określone w § 7 i 8 i ogłosić otwarte konkursy na ich 
realizację przez Podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego po zasięgnięciu opinii Komisji 
Działalności Społecznej.  
 



 
 

Rozdział V 

Formy współpracy  

§ 10 
Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z Podmiotami programu w szczególności  
w formach: 
1)   zlecanie Podmiotom programu realizację zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie, 
2)   promowanie działalności Podmiotów programu, 
3)  wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych działań, 
4)  współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej, 
5)   najmu lokali, budynków komunalnych, 
6)   pomocy w nawiązywaniu kontaktów w kraju i za granicą. 
 

§ 11 
Zlecanie realizacji zada ń publicznych 

1. Podstawową formą współpracy Gminy Pawłowice z Podmiotami programu jest zlecanie im do 
realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, chyba Ŝe odrębne przepisy 
przewidują inny tryb zlecenia zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy ogłaszanych przez Wójta Gminy 
Pawłowice poprzez: 
a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem Dotacji na finansowanie ich 

realizacji, 
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielania Dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji, 
c) zawieranie umów o świadczenia wzajemne 

 
§ 12 

Promowanie działalno ści podmiotów programu 
1. Pomoc Gminy w promowaniu działalności Podmiotów programu odbywa się poprzez: 

– umieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy, 
– przekazanie informacji do mediów. 

2.   Pomoc, o której mowa w pkt 1, dotyczy Podmiotów programu, z którymi została podpisana umowa 
      na realizację zadań publicznych. 
 

§ 13 
Informowanie o kierunkach działania 

1. Gmina i Podmioty programu informują się wzajemnie o planowanych kierunkach działalności  
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez: 
a) publikowanie przez Gminę istotnych dla Podmiotów programu informacji  

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach internetowych Gminy Pawłowice,  
b) przekazywanie przez Podmioty programu informacji o przewidywanych lub realizowanych  

w danym roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki 
inne, niŜ wynikające ze zlecania zadań przez Gminę.  

2. W zaleŜności od potrzeb będą organizowane spotkania z Podmiotami programu (Gminną Radą 
Sportu) o charakterze opiniodawczym, doradczo-konsultacyjnym i inicjatywnym.  

 
§ 14 

Pomoc przy pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł 
Pomoc Gminy w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej będzie 
obejmować: 

a) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji, 
b) organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowania wniosków o dotacje. 

 
§ 15 

Najem lokali i budynków komunalnych 



1. Podmioty programu mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na najem lokali lub obiektu 
komunalnego na potrzeby prowadzenia działalności określonej w Ustawie. 

2. Podmioty programu ubiegające się o najem lokalu bądź budynku zobowiązane są do złoŜenia 
wniosku oraz następujących dokumentów: 
– raportu z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy podmiotów nowopowstałych) 
– sprawozdania finansowego za ubiegły rok (nie dotyczy podmiotów nowopowstałych) 
– opis programów, które będą realizowane w lokalu, obiekcie, 
– dokumenty określające osobowość prawną wnioskodawcy. 

3. Stosownie do moŜliwości, które wynikają z zasobów będących w dyspozycji Gminy Wójt 
podejmuje decyzję o najmie lokalu bądź obiektu, a takŜe warunkach na jakich zostanie zawarta 
umowa. 

 
§ 16 

Pomoc w nawi ązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych 
Od Referatu Informatyki, Promocji i Integracji Europejskiej Podmioty programu mogą uzyskać pomoc  
w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu w kraju i zagranicą. 
 

Rozdział VI 

Ocena realizacji programu  

§ 17 
Miernikiem efektywności Programu będą uzyskane informacje dotyczące: 
1) liczby Podmiotów programu podejmujących zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy, 
2) liczby osób zaangaŜowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy), 
3) liczby osób, które były adresatami róŜnych zadań publicznych, 
4) łącznej wysokości środków finansowych i pozafinansowych zaangaŜowanych poprzez Podmioty 

programu w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców, 
5) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budŜetu Gminy na realizację tych zadań, 
6) wysokość dofinansowania uzyskanego z innych źródeł. 
 

Rozdział VII 

Postanowienia ko ńcowe  

§ 18 
1.  Program współpracy Gminy Pawłowice na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
jest uchwalany na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa 
uchwała budŜetowa na rok 2008. 

3. Organizację mogą zgłaszać Wójtowi Gminy wnioski, uwagi, propozycje i zaŜalenia dotyczące 
funkcjonowania Programu. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach 
publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 

do Uchwały nr IX / 121/ 2007  w sprawie: Programu w spółpracy Gminy Pawłowice 
na rok 2008  z organizacjami pozarz ądowymi i innymi podmiotami w rozumieniu 

przepisów ustawy  o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie 
 

 
Konieczno ść podj ęcia przedmiotowej uchwały wynika z: 

1)  art. 5 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. nr 96 poz. 

873 z późń. zm) 

2) upływu z końcem 2007 roku obowiązywania poprzednio uchwalonego programu, w związku z tym  
naleŜy przyjąć uchwałę w sprawie nowego Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2008  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy  o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie . 


