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Uchwała Nr     /  /2018 

Rady Gminy Oświęcim 

z dnia  

 

 

 

w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art.7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art.5a ust.1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 

Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm) Rada Gminy Oświęcim postanawia: 

 

§ 1. 

Uchwalić „Roczny Program Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2019 rok” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Program określony w § 1 zostaje uchwalony na okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 

2019 roku. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały 

Rady Gminy Oświęcim  

Nr ……….z dnia ………….. 

 

 

Roczny Program Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 na 2019 rok 
 

 

Rozdział I : Postanowienia ogólne   

 

 

1. Podstawą uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Oświęcim z  

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanego dalej 

Programem jest art.5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

z dnia 24 kwietnia 2003r. ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm)  

2. Rada Gminy Oświęcim zakładając, że działalność organizacji pozarządowych 

może stanowić potrzebne uzupełnienie działalności administracji publicznej 

uchwala Program jako założenia polityki Gminy Oświęcim w stosunku do w/w 

organizacji.  

3. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

a/ ustawie – należy rozumieć ustawę o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm) 

b/ organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć nie będące jednostkami 

sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2017r. poz.2077 z późn.zm) lub 

przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa 

handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i nie 

działające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem art.3 ust.4 ustawy 

c/ dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.127 ust.1 pkt1 lit.e oraz 

art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 

2017r. poz.2077 z późn.zm) 

d/ Koordynatorze Programu – rozumie się osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy 

Oświęcim do koordynowania realizacji Programu 

 

Rozdział II – Cele Programu. 

 

1. Głównym celem Programu jest wsparcie organizacji pozarządowych  i wykorzystanie 

ich potencjału w działaniach na rzecz mieszkańców Gminy Oświęcim 
2. Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe takie jak: 

a. Wspieranie organizacji w ich działaniach na rzecz środowiska lokalnego 

poprzez m.in. wsparcie finansowe ich działalności 

b. Zacieśnianie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 

c. Zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz środowiska lokalnego 

d. Pobudzanie świadomości społecznej na temat wpływu jednostki na otoczenie 
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e. Poprawa jakości i atrakcyjności  życia mieszkańców  

 

Rozdział III –  Zasady współpracy 

 

Współpraca Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadzie: 

 

• jawności  realizowanej poprzez udostępnianie organizacjom informacji o 

celach, kosztach i efektach współpracy oraz o środkach finansowych 

zaplanowanych w budżecie na tę współpracę, a także o kryteriach i sposobie 

oceny projektów 

• powszechności i uczciwej konkurencji opartej na równym dostępie 

wszystkich organizacji działających na rzecz mieszkańców Gminy 

Oświęcim do współpracy z jej władzami,  

• pomocniczości realizowanej jako wspieranie organizacji przez Gminę oraz 

Gminy przez organizacje w wykonywaniu ustawowych działań 

• partnerstwa realizowanego jako współdziałanie przy konstruowaniu i 

opiniowaniu aktów prawnych , zakreślaniu ram współpracy, opiniowaniu 

ofert  

• suwerenności stron rozumianej jako poszanowanie i respektowanie  

polityki i sposobu realizowania zadań 

• efektywności polegającej na dążeniu Gminy i organizacji  do 

maksymalizacji celów i minimalizacji kosztów. 

 

Rozdział IV  Zakres przedmiotowy Programu 

 

1) Zakres przedmiotowy programu obejmuje współpracę w 2018r. Gminy 

Oświęcim z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań o których mowa 

w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 

kwietnia 2003 roku ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn.zm) 

2) Program dotyczy wszystkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o 

których mowa w art.3 ust.3 ustawy, a nie wyłącznie organizacji posiadających 

status pożytku publicznego, jeżeli prowadzą one swoją działalność na terenie 

Gminy Oświęcim lub dla jej mieszkańców. 

3) Do budowania Programu wykorzystano doświadczenie wypływające z 

dotychczas prowadzonej współpracy, rozciąga się ono na różnorodne formy 

współdziałania, a nie tylko na zlecanie zadań z równoczesnym ich 

finansowaniem przez Gminę Oświęcim. 

4) Przy konstruowaniu programu przeprowadzono konsultacje z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie gminy Oświęcim. 

5) Niniejszy Program określa obszary współpracy, a dotacje są przyznawane w 

ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na dany rok. 

6) Przyznane środki finansowe nie mogą być wykorzystywane na: 

 

- budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, remont 

budynków niebędących własnością Gminy Oświęcim, 

- działalność gospodarczą organizacji, 

- działalność religijną i polityczną 

- dotowanie zadań, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub 

jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, 

-pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 
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-udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 

7) Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy, 

mają, w miarę możliwości, dostęp do łam miesięcznika „Oświęcimska 

Gmina”. Organizacje te mogą umieszczać również na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Oświęcim informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej 

działalności, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji treści ogłoszenia przez Wójta 

Gminy Oświęcim. 

8) Realizując zlecone przez Gminę Oświęcim zadania publiczne, organizacje 

pozarządowe są zobowiązane do informowania poprzez media, ustną 

informację jak również poprzez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę 

o fakcie dofinansowania zadania z budżetu Gminy Oświęcim. 

 

 

Rozdział V – Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Gmina Oświęcim realizuje zadania publiczne w 2019 roku we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy w następujących 

formach: 

1. zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w 

art. 3 ust.3 ustawy realizacji zadań publicznych w formie powierzania 

zadań lub wspierania ich wykonywania. 

2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy projektów aktów normatywnych w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

4. udzielanie przez Gminę Oświęcim wsparcia poza finansowego dla 

organizacji (użyczenie sprzętu , udostępnienie sal itp.)  

5. otwarte spotkania z udziałem przedstawicieli Gminy i organizacji  

6. organizowanie konsultacji, szkoleń i konferencji- w ramach posiadanych 

środków 

7. promowanie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez m.in. informacje 

na stronie internetowej Gminy Oświęcim w celu tworzenia ich dobrego 

wizerunku,  

8. udzielanie przez Gminę Oświęcim rekomendacji dla organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art.3 ust.3 

współpracującym z gminą i ubiegających się o dofinansowanie z innych 

źródeł niż budżet gminy. 

9. udzielanie informacji o innych źródłach finansowania zwłaszcza z 

programów i projektów unijnych. 

10. świadczenie pomocy w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej. 

 

Rozdział VI –  Priorytetowe zadania publiczne 

 

1. W roku 2019 za priorytetowe zadania publiczne, na rzecz których asygnowane jest 

wsparcie, uznaje się: 

 

1.1 Wspieranie rodziny 

1.2 Ochronę i promocję zdrowia 

1.3 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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1.4 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

 

1.5 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

2. Dopuszcza się także realizację innych zadań publicznych o których mowa w art.4 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich realizacja 

przyniesie korzyści mieszkańcom gminy, a w budżecie gminy zostaną zabezpieczone 

środki finansowe. 

 

Rozdział VII Okres realizacji programu 

 

Program będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. 

 

Rozdział VIII – Sposób realizacji programu 

 

1. Zlecanie  realizacji zadań odbywać się będzie : 

a) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, który ogłasza Wójt Gminy Oświęcim 

na podstawie  art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

b) na zasadach określonych w art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie.  

 

2. Ogłoszenia o konkursie ofert oraz o  jego wynikach są zamieszczane: 

a. w Biuletynie Informacji Publicznej 

b. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim 

c. na stronie internetowej Urzędu Gminy Oświęcim 

 

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku lub tygodniku 

o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależności od rodzaju zadania 

publicznego. 

 

4. Decyzje o wyborze podmiotów, które otrzymają dotacje i o ich wysokości oraz o osobach 

wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją 

dotowanych zadań publicznych, podejmuje Wójt Gminy Oświęcim w formie Zarządzenia 

po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. 

 

5. W imieniu Wójta  Gminy Oświęcim kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją  

zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy sprawują osoby wyznaczone 

Zarządzeniem, o którym mowa w pkt. 4 – poprzez ocenę: 

5.1 stanu realizacji zadania 

5.2 efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania 

5.3 prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na 

realizację zadania 

5.4 prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w 

postanowieniach umowy. 

 

Rozdział IX  - Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych  do 

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

 

1. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo 

zarządzeniem Wójt Gminy Oświęcim. Wybranymi członkami Komisji Oceniającej 
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powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert, nie mogą być osoby związane z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uczestniczącymi w otwartym 

konkursie ofert. 

 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:  

 

• przedstawiciele Wójta Gminy Oświęcim 

• osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa 

w art.3 ust.3 ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty 

uczestniczące w konkursie 

• w uzasadnionych wypadkach w skład Komisji Konkursowej, z głosem 

doradczym, wchodzą inne osoby wskazane przez Wójta Gminy Oświęcim 

posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań 

publicznych której konkurs dotyczy. 

 

3. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy jeżeli 

• żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub 

• wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej 

• wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu 

na podstawie art.15 ust.2d lub art.15 ust.2f ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

4. Komisja ocenia oferty, tworzy listy rankingowe rozdzielając środki przeznaczone w 

budżecie na realizację zadań mając na uwadze kolejność zadań priorytetowych. 

 

5. Komisja konkursowa przy opiniowaniu ofert kieruje się następującymi kryteriami: 

 

5.1 możliwością realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę 

5.2 przedstawioną kalkulacją kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania 

5.3 proponowaną jakością wykonania zadania i kwalifikacjami osób realizujących 

zadanie 

5.4 w przypadku wspierania wykonywania zadań publicznych wysokością udziału 

wkładu finansowego własnego lub środków finansowych pochodzących z innych 

źródeł 

5.5 wkładem rzeczowym, osobowym w tym pracą wolontariuszy i pracą społeczną 

członków 

5.6 dotychczasową współpracą wnioskodawcy z samorządem (rzetelnością, 

terminowością oraz sposobem rozliczenia otrzymanych środków). 

 

6. Wyniki obrad komisji przedstawiane są na piśmie w formie protokołu Wójtowi Gminy 

Oświęcim. 

 

7. Wójt Gminy przyznaje dotację kierując się opinią Komisji Konkursowej ale nie jest 

ona dla niego wiążąca. 

 

 

Rozdział X – Wysokość środków planowanych na realizację programu 
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1. W 2019 roku na realizację rocznego programu współpracy  przewiduje się środki 

finansowe w wysokości 86 500,00 zł . 

 

2. Kwoty na realizację poszczególnych zadań zostaną podane do publicznej 

wiadomości. 

 

 

Rozdział XI – Sposób oceny realizacji programu. 

 

1. Ocena realizacji Programu w formie sprawozdania z jego realizacji zostanie złożona 

do Rady Gminy Oświęcim do dnia 31 maja 2020 roku. 

2. Ocenę sporządza Koordynator Programu i przedstawia ją do zatwierdzenia Wójtowi 

Gminy Oświęcim 

 

3. Przy ocenie realizacji programu należy ująć między innymi zagadnienia: 

a. stopień realizacji założeń Programu 

b. efektywność programu oparta na wskaźnikach 

- ilość organizacji objętych Programem 

- ilość mieszkańców gminy objętych Programem 

- rodzaj zrealizowanych form współpracy 

c. ocena ilości nakładów do efektów 

d. środki finansowe asygnowane przez Gminę na realizację Projektu w ostatnich 

trzech latach 

 

Rozdział XII – Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

 

Program został opracowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń samorządu we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i skonsultowany z w/w organizacjami oraz 

podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy w trybie określonym w Uchwale Rady 

Gminy Oświęcim nr L/385/10 z dnia 06 października 2010r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego. 

 

 

 

 

 

 


