
UCHWAŁA NR 34/5/VI/07 

Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia 27 marca 2007 r. 

 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Iłowa 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2007 

roku” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 

art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się „Program współpracy Gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały oraz Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2007 zadań 

publicznych naleŜących do Gminy Iłowa, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



                                                                                   Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 34/5/VI/07 
Rady Miejskiej w Iłowej 
z dnia 27 marca 2007 r. 

 

„PROGRAM  WSPÓŁPRACY  GMINY IŁOWA   
Z  ORGANIZACJAMI  POZARZ ĄDOWYMI  ORAZ  PODMIOTAMI  

WYMIENIONYMI  W  ART.  3  UST.  3  USTAWY  Z  DNIA  24  
KWIETNIA  2003 R. O  DZIAŁALNO ŚCI  POśYTKU  PUBLICZNEGO  

I  O  WOLONTARIACIE  W  2007  ROKU” 
 

WSTĘP 
 

W państwie demokratycznym szczególną rolę w Ŝyciu społecznym pełnią organizacje 

pozarządowe. Organizacje te z racji swej mobilności często potrafią skuteczniej i szybciej 

realizować zadania i rozwiązywać problemy niŜ instytucje do tego powołane. Obok sektora 

publicznego i prywatnego są znaczącą częścią efektywnie funkcjonującego państwa  

i społeczeństwa. 

 W związku z tym, ogromnego znaczenia nabiera potrzeba szerokiej współpracy 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Współpraca ta jest fundamentem 

współczesnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Organizacje pozarządowe są dla 

samorządu terytorialnego partnerem w kilku płaszczyznach: 

- organizacje szybko i doskonale identyfikują powstające problemy społeczne, jednocześnie 

w sposób profesjonalny próbując im zaradzić, 

- organizacje są bezpośrednimi reprezentantami społeczności, wyrazicielami dąŜeń i potrzeb 

obywateli,  

- organizacje świadcząc bezpośrednią pomoc oraz posiadając znaczny potencjał 

doświadczenia i wiedzy, mogą być doskonałym wykonawcą zadań publicznych (których 

zakres i sposób realizacji określa samorząd) zleconych przez samorząd, 

- organizacje dzięki uwaŜnej obserwacji poszczególnych grup społeczeństwa, które znajdują 

się pod ich opieką, stanowią źródło nowatorskich sposobów rozwiązywania problemów 

społecznych, 

- organizacje poprzez swoje zaangaŜowanie w realizacje załoŜonych przez siebie celów mogą 

stać się jednocześnie instytucją promującą gminę. 

  Organizacje róŜnią się od siebie, ale łączy je jeden wspólny cel: zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców. Są one waŜnym partnerem przy rozwiązywaniu problemów społecznych, przy 

opracowywaniu oraz wdraŜaniu róŜnych programów i projektów mających na celu rozwój 



poszczególnych jednostek, ale przede wszystkim są elementem spajającym i aktywizującym 

działalność lokalną. Organizacje pozarządowe stanowią bazę dla rozwoju społeczności 

lokalnej, gdyŜ to one właśnie skupiają najaktywniejszych i najbardziej wraŜliwych na sprawy 

społeczne obywateli danego środowiska. Ogromna aktywność, rozeznanie istniejących 

problemów i elastyczność w działaniu oraz duŜa wiarygodność takich inicjatyw w środowisku 

lokalnym powodują włączanie się coraz to nowych ludzi w działania wspólnoty. Dlatego teŜ, 

aby zapewnić lepsze warunki funkcjonowania organizacji, administracja publiczna wspiera 

podejmowane przez te organizacje inicjatywy w celu ich umocnienia. 

Aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów administracji 

samorządowej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność poŜytku publicznego dla realizacji zadań naleŜących do sfery zadań publicznych, 

w tym w szczególności prowadzenia działalności poŜytku publicznego przez organizacje 

pozarządowe i inne podmioty oraz korzystanie z tej działalności przez organy administracji 

publicznej jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), zwana w dalszej części Programu 

„ustawą”.  

Przepisy ustawy nakładają równieŜ na organy gminy liczne obowiązki. 

Jednym z podstawowych, jest obowiązek prowadzenia działalności w sferze zadań 

publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

(osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, 

jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego, a takŜe ze 

stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego), zwanych w dalszej części programu  

„innymi podmiotami”. 

Art. 5 ust. 3 ustawy nakłada na gminę obowiązek uchwalenia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.  

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Iłowa, 

2) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Miejską w Iłowej, 

3) Burmistrzu  – rozumie się przez to Burmistrza Iłowej, 

4) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Iłowej, 

5) Programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Iłowa  z organizacjami 

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

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

uchwalony na dany rok przez Radę Gminy, 

6) 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.), 

7) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz 

inne podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy.  

§ 2. 

 

Program określa cele, zasady, zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami 

pozarządowymi, a takŜe priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana będzie z 

ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budŜetu Gminy. 

 

Rozdział II 

CELE WSPÓŁPRACY 

 

§ 3. 

 

Priorytetowym celem współpracy organów Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego jest coraz lepsze zaspokajanie 

potrzeb społeczeństwa oraz podnoszenie poziomu Ŝycia mieszkańców. 

 



§ 4. 

 

Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

będą m.in.: 

1) tworzenie sprzyjających warunków do wzmacniania istniejących organizacji 

pozarządowych, powstawania nowych organizacji i inicjatyw słuŜących rozwojowi 

społeczności lokalnych, oraz rozwoju wolontariatu, 

2) prowadzenie wspólnych działań mających na celu aktywizację społeczności lokalnej, 

3) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie 

polityki społecznej i gospodarczej w Gminie, 

4) tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości Ŝycia mieszkańców Gminy, poprzez 

pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 

5) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność poŜytku publicznego do realizacji  programów słuŜących 

rozwojowi Gminy, 

6) umoŜliwienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom indywidualnego 

występowania z ofertami realizacji projektów zadań publicznych, naleŜących do sfery 

zadań publicznych Gminy, 

7) udział zainteresowanych organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizacji programu 

współpracy a takŜe programów słuŜących rozwojowi Gminy, 

8) promocja Gminy. 

 

Rozdział III  

ZASADY WSPÓŁPRACY 

 

§ 5. 

 

Gmina przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej 

terenie kierować się będzie zasadami: 

1) partnerstwa – co oznacza, Ŝe organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej 

w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą 

w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów 

ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych; 



2) pomocniczości – zgodnie, z którą realizacja moŜliwie szerokiego zakresu zadań 

publicznych gminy powinna odbywać się poprzez struktury usytuowane jak najbliŜej 

obywateli, natomiast Gmina podejmuje działania na rzecz pobudzania, wspomagania i 

uzupełniania działalności sektora pozarządowego; 

3) efektywności – w myśl, której Gmina wykorzystuje współpracę z organizacjami 

pozarządowymi do realizacji zadań społeczno – ekonomicznych uwzględniając kryterium 

racjonalności i efektywności; 

4) jawności podejmowanych działań – zgodnie, z którą organy Gminy udostępniają 

organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań 

publicznych, w których moŜliwa jest współpraca z tymi organizacjami; 

5) legalności – w myśl, której wszelkie działania organów Gminy oraz organizacji 

pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa. 

6) suwerenności stron – zgodnie, z którą Gmina respektuje odrębność i suwerenność 

zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania 

i rozwiązywania problemów, w tym naleŜących do sfery zadań publicznych i w takim 

zakresie współpracuje z tymi organizacjami; 

7) uczciwej konkurencji – co oznacza, Ŝe Gmina zlecać będzie wykonywanie zadań 

publicznych w oparciu o otwarty konkurs ofert, natomiast przy wyborze  ofert kierować 

się będzie oceną moŜliwości wykonania zadań przez oferentów oraz porównaniem 

przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadań w odniesieniu do ich rzeczowego 

zakresu. 

 

 

Rozdział IV 

OBSZARY WSPÓŁPRACY 

 

§ 6. 

 

Obszary współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego, obejmują sferę zadań publicznych 

określonych w art. 4 ust. 1 ustawy. 

 

 

 



§ 7. 

 

W 2007 roku w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, będą 

zlecane do realizacji następujące zadania publiczne naleŜące do Gminy  

w sferze:  

1) ochrony i promocji zdrowia: 

a) działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej, 

b) realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych skierowanych do dzieci, 

młodzieŜy i osób, dorosłych eksperymentujących lub uzaleŜnionych od alkoholu i 

innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin, 

c) podnoszenie standardu usług terapeutycznych dla osób zagroŜonych alkoholizmem i 

narkomanią. 

2) wypoczynku dzieci i młodzieŜy: 

a) wspieranie masowych imprez turystyki aktywnej i wypoczynku wśród dzieci i 

młodzieŜy z rodzin zagroŜonych czynnikami patologii społecznej (alkoholizm, 

narkomania), 

 

§ 8. 

 

Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli 

wykonywania zadania będzie odbywać się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 

873 ze zm.). 

 

§ 9. 

 

Zgłoszenie do otwartego konkursu ofert zadania, które spełnia warunki merytoryczne nie 

gwarantuje uzyskania dotacji. Oferta musi spełniać ponadto inne kryteria, oceniane przez 

specjalną komisję ds. oceny ofert, takie jak: zasięg terytorialny oddziaływania zadania, 

moŜliwość jego realizacji za względu na zasoby rzeczowe i osobowe oferenta, stopień,  

w jakim kalkulacja kosztów odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania, ocena 

dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, sporządzenie oferty pod względem 

formalno-prawnym. 

 



§ 10. 

 

1. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych w 2007 roku określa załącznik nr 2 do Uchwały. 

2. Dopuszcza się zmianę puli środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania na 

dofinansowanie realizacji zadań publicznych, stosownie do wysokości wydatków 

przewidzianych na określony cel w budŜecie Gminy na 2007 rok oraz przeprowadzenie 

otwartych konkursów ofert w innych terminach niŜ wymienione  

w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1.   

 

Rozdział V 

FORMY WSPÓŁPRACY 

 

§ 11. 

 

Współpraca Gminy w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi będzie 

prowadzona w następujących formach: 

1) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych  w formie powierzania wraz  

z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie oraz wspieranie wykonywania zadań wraz  

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

2) współorganizowanie i współfinansowanie imprez, 

3) umoŜliwienie zamieszczania na stronach WWW Urzędu informacji o działaniach 

podejmowanych przez organizacje pozarządowe; 

4) udostępniania organizacjom materiałów promocyjnych Gminy w przypadku organizowania 

konferencji, sympozjów i innych imprez, po złoŜeniu przez zainteresowaną organizację 

wniosku do Burmistrza; 

5) obejmowania Patronatem Burmistrza imprez organizowanych przez organizacje 

pozarządowe oraz fundowania nagród Burmistrza; 

6) udzielania zgody na wykorzystanie Herbu Gminy Iłowa podczas imprez oraz w 

publikacjach organizacji pozarządowych dotyczących przedsięwzięć o charakterze 

ponadgminnym; 

7) informowania organizacji pozarządowych o moŜliwościach pozyskania pozabudŜetowych 

środków finansowych. 

 



Rozdział VI 

REALIZACJA PROGRAMU 

 

§ 12. 

Realizatorami Programu ze strony Gminy będą, stosownie do obszarów swojego działania: 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej, 

2) Referat Spraw Społecznych i Cywilnych Urzędu, 

3) komórka organizacyjna Urzędu do spraw inicjatyw gospodarczych, 

4) Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 

5) Pełnomocnik Burmistrza do spraw przeciwdziałania uzaleŜnieniom. 

 

Rozdział VII 

EFEKTY WSPÓŁPRACY 

 

§ 13. 

Poprzez realizację Programu spodziewane jest osiągnięcie następujących efektów: 

1) zintegrowanie działań władz publicznych, organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na rzecz rozwiązywania waŜnych 

problemów społecznych; 

2) wzrost świadomości społecznej w zakresie działalności charytatywnej; 

3) wzrost zainteresowania środowisk lokalnych moŜliwościami działania w 

organizacjach pozarządowych oraz ograniczenie zjawisk izolacji i marginalizacji 

niektórych grup społecznych; 

4) zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań  

w zakresie patologii społecznej; 

5) upowszechnienia modelu realizacji zadań publicznych we współpracy sektora 

pozarządowego z administracją publiczną, budowanie form dialogu obywatelskiego; 

6) wzrost uczestnictwa róŜnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów 

lokalnych; 

7) promocja Gminy. 

 



                                                                                   Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 34/5/VI/07 
Rady Miejskiej w Iłowej 
z dnia 27 marca 2007 r. 

 

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych 
naleŜących do Gminy Iłowa. 

Lp. Nazwa zadania priorytetowego 
Termin 

ogłoszenia 
konkursu 

Termin 
realizacji 
zadania 

w 2007 roku 

Pula środków 
do rozdys-
ponowania 

Odpowiedzialny ze 
strony Gminy 

Sfera ochrony i promocji zdrowia 

1 

Zapewnienie warunków do prowadzenia 
świetlicy socjoterapeutycznej, Klubu 
Abstynenta i biura Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Marzec 
2007 r. 

Do dnia 31 
grudnia 
2007 r. 

6 300 zł Pełnomocnik 
Burmistrza do spraw 

przeciwdziałania 
uzaleŜnieniom 

Sfera wypoczynku dzieci i młodzieŜy 

1 

Organizowanie wypoczynku dla dzieci 
wynikającego z Gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych dla gminy Iłowa na 2007 
rok – Priorytet I Działanie 6.2 

Kwiecień 
2007 r. 

Do 30 
listopada 
2007 r. 

22 000 zł Pełnomocnik 
Burmistrza do spraw 

przeciwdziałania 
uzaleŜnieniom 

 
 

 
 


