
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/288/2006 
Rady Gminy Przywidz 
z dnia 27 kwietnia 2006r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PRZYWIDZ 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI 

PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO W 2006 ROKU

Priorytetem władz Gminy Przywidz jest  służenie mieszkańcom w ramach posiadanych 
zasobów i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny. Prowadzenie aktywnej polityki w 
zakresie  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  jest  jednym z  elementów  efektywnego 
zarządzania  Gminą.  Rada  Gminy  Przywidz  przyjmując  niniejszy  dokument,  deklaruje  wolę 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadach partnerstwa i wyraża intencję realizacji 
swoich  zadań  ustawowych.  Program  wprowadza  jasne  i  czytelne  rozwiązania  włączające 
organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej, stanowi dla nich propozycję współpracy 
w działaniach na rzecz Gminy.
.

§ 1
1. Program  współpracy  Gminy  Przywidz  z  organizacjami  pozarządowymi,  zwany  dalej 

„programem”, stanowi element polityki społeczno-finansowej gminy.

2. Program  określa  zasady,  zakres  i  formy  współpracy  Gminy  Przywidz  z  organizacjami 
pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2
Współpraca Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

a) pomocniczości,  która  oznacza,  że  Wójt  Gminy  Przywidz  zleca  realizację  zadań 
publicznych,  a  organizacje  pozarządowe  zapewniają  ich  wykonanie  w  sposób 
profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania odbiorców;

b) suwerenności stron,  która oznacza,  że partnerzy mają prawo, w ramach zawartych 
umów, do samodzielnego wyboru sposobu, metod, czasu i miejsca realizacji zadań 
oraz  osób  je  realizujących,  a  także  przyjmują  na  siebie  odpowiedzialność  za 
osiągnięcie zaplanowanych efektów;

c) partnerstwa,  która  oznacza,  że  partnerzy  dążą  do  kompromisu,  uwzględniają 
zgłaszane uwagi, wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, wymieniają 
poglądy,  konsultują  pomysły,  wymieniają  informację,  aktywnie  uczestniczą  we 
współpracy;

d) efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania 
zadań publicznych osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów;
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e) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni 
i  uczciwi,  działania  i  procedury  są  przejrzyste,  decyzje  są  obiektywne,  wszyscy 
potencjalni realizatorzy zadań publicznych mają jednakowy dostęp do informacji  i 
jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje

§ 3
1. Ze strony Gminy Przywidz program realizuje:

a) Rada Gminy – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej gminy,
b) Wójt Gminy – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji 

celowych i innych form pomocy;
c) Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy – w zakresie proponowania 

nowych form i zasad współpracy;
d) wyznaczony pracownik Urzędu Gminy – w zakresie utrzymania bieżących kontaktów 

pomiędzy  samorządem  i  sektorem  pozarządowym,  opiniowania  wniosków 
pochodzących od organizacji pozarządowych, dostarczaniu informacji organizacjom o 
innych  niż  samorządowe  źródłach  finansowania,  konsultacji  przy  opracowywaniu 
wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

2. Ze  strony  organizacji  pozarządowych  przy  realizacji  programu  współpracują  organizacje 
pozarządowe i organizacje pożytku publicznego, z terenu Gminy Przywidz lub, których teren 
działania obejmuje teren Gminy Przywidz.

§ 4
Zakres współpracy obejmuje:

1) podejmowanie  wspólnych  działań  na  rzecz  diagnozowania  problemów  i  potrzeb 
mieszkańców Gminy Przywidz;

2) współpracę  przy  opracowywaniu  i  realizacji  programów  na  rzecz  podnoszenia 
poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Przywidz;

3) współpracę przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania;
4) koordynację działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;
5) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach 

prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów;
6) promocję  najskuteczniejszych  i  efektywnych  rozwiązań  realizowanych  przez 

organizacje  pozarządowe  na  rzecz  rozwiązywania  problemów  społecznych  i 
zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Przywidz.

§ 5
Formy współpracy obejmują:

1) zlecanie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w 
ustawie  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 
wolontariacie;

2) udostępnianie,  przez  podmioty  programu,  dostępnych  lokali  na  spotkania, 
szkolenia, konferencje;

2



3) współpracę w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet 
gminy poprzez:

a) opiniowanie wniosków o dotacje celowe;
b) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych 

źródeł;
c) konsultacje projektów na etapie ich przygotowania;
d) wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne.

4) szkolenia  i  konsultacje  w  celu  zwiększenia  profesjonalizmu  działań 
podejmowanych przez podmioty programu współpracy;

5) pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych;
6) tworzenie  wspólnych  zespołów  o  charakterze  doradczym  i  inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu;
7) organizowanie,  przez  podmioty  programu  współpracy,  spotkań  informacyjnych 

rozumianych jako forum wymiany informacji na temat podejmowanych działań, 
możliwość  wymiany  doświadczeń  i  spostrzeżeń,  nawiązanie  współpracy  i 
koordynacji podejmowanych działań;

8) wspólne opracowanie systemu wymiany informacji rozumiane jako:
a) informowanie  Urzędu  Gminy  oraz  organizacji  pozarządowych  o 

aktualnie składanych i realizowanych projektach;
b) wzajemne  informowanie  się  o  aktualnych  możliwościach  składania 

wniosków o dotację;
c) koordynację podejmowanych działań.

§ 6
W 2006 roku za zadania priorytetowe uznaje się  zadania z zakresu upowszechniania  kultury 
fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Przywidz.

§ 7
Zadania wymienione w § 6 będą zlecane w formie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez 
Wójta Gminy Przywidz  w oparciu o Regulamin otwartego konkursu ofert.

§ 8
Wójt Gminy Przywidz określa zarządzeniem szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert oraz 
Regulamin otwartego konkursu ofert.

§ 9
Z realizacji postanowień niniejszego programu Wójt Gminy Przywidz w grudniu br. przedstawi 
sprawozdanie obrazujące przebieg współpracy z organizacjami pozarządowymi.
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