
Projekt

z dnia  8 września 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BABIAK

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) RADA GMINY BABIAK uchwala: 
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BABIAK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 
PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. 
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK. 

§ 1. 

Postanowienia ogólne: 

1. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań 
publicznych gminy. 

2. Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057 ze zm.), 

2) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, 

3) programie - należy przez to rozumieć roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Babiak, 

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Babiak, 

6) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Babiak, 

7) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert. 

3. Wspólpraca gminy i organizacji obejmuje zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

§ 2. 

Cele programu: 

1. Cel główny: Budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi. 

2. Cele szczegółowe: 

1) wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw związanych 
z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych w Gminie Babiak działających dla dobra lokalnej 
społeczności, 

2) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska, 



3) integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i gminy dążące do realizacji sfery zadań 
publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, 

4) promocja działalności organizacji pozarządowych, 

5) pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym 
indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych, 

6) poprawa jakości życia współmieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 

7) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi gminy. 

§ 3. 

Zasady współpracy: Współpraca z organizacjami pozarządowymi w gminie opiera się na następujących 
zasadach: 

1. pomocniczości - samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, 
uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, 

2. partnerstwa - współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie 
zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów, 

3. suwerenności - szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie 
wzajemnych zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa, 

4. efektywności - wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań 
publicznych, 

5. uczciwej konkurencji - równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań, 

6. jawności - procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, 
sposób udzielania oraz wykonywania zadania są jawne. 

§ 4. 

Zakres przedmiotowy: Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi są: 

1. ustawowe zadania własne gminy, 

2. zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy, 

3. zadania dotyczące promocji gminy, 

4. wspólne określanie ważnych dla mieszkańców gminy potrzeb i tworzenie systemowych rozwiązań 
problemów społecznych, 

5. konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 

§ 5. 

Formy współpracy oraz tryb i zasady działania komisji konkursowych: Gmina prowadzi działalność w sferze 
zadań publicznych okreslonych w art. 4 ust. 1 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
prowadzącymi na terenie gminy działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom 
gminy. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy 
i pozafinansowy. 

1. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych może 
odbywać się w formach: 

1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

2) wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

2. Ustala się następujące zasady ogłaszania konkursów: 

1) konkursy ogłaszane będą na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Babiak, 



2) ogłoszenie konkursowe zawierać będzie: 

a) rodzaj zadania, 

b) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, 

c) zasady przyznawania dotacji, 

d) terminy i warunki realizacji zadania, 

e) termin składania ofert, 

f) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty, 

g) zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w 
roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym 
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym. 

3) Wójt powoła komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia Wójtowi 
propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji. Wyboru ofert dokona Wójt. 

4) Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności: 

a) formalna weryfikacja złożonych ofert, 

b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne, 

c) propozycja podziału środków na poszczególne oferty. 

5) Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół. 

3. Współpraca pozafinansowa gminy z organizacjami pozarządowymi w szczególności może polegać na: 

1) działaniach informacyjnych realizowanych poprzez: 

- publikowanie na stronach internetowych gminy wszelkich ważnych informacji dotyczących zarówno 
działań podejmowanych przez gminę, jak i przez organizacje pozarządowe, 

- przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych 
zadaniach sfery publicznej, 

2) działaniach organizacyjnych, realizowanych poprzez: 

- inicjowanie realizacji zadań publicznych, 

- podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego 
środowiska, 

- partnerstwo gminy w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

3) działaniach szkoleniowych, realizowanych poprzez: 

- inicjowanie i współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych 
w sferze zadań publicznych, 

4) innych realizowanych poprzez: 

- promocję działalności organizacji pozarządowych. 

§ 6. 

Priorytetowe zadania publiczne: W 2022 roku Gmina Babiak priorytetowo będzie traktować zadania 
z zakresu: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób, 

2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 



§ 7. 

Okres realizacji programu: Program obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

§ 8. 

Sposób realizacji programu: Realizatorami programu są: 

1. Rada i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy. 

2. Wójt, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczonej przez Radę. 

3. Komisja konkursowa w zakresie przeprowadzania konkursu na realizację zadań zleconych przez gminę 
organizacjom pozarządowym oraz przedkładania Wójtowi propozycji wyboru ofert na które proponuje się 
udzielenie dotacji. 

4. Stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Babiaku zajmujące się tymi sprawami w zakresie organizowania 
i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi. 

5. Organizacje pozarządowe realizujące cele statutowe na terenie gminy. 

§ 9. 

Wysokość środków planowanych na realizację programu: Na realizację zadań publicznych objętych 
programem w 2022 roku planuje się środki w budżecie Gminy Babiak w wysokości 110 000,00 zł. 

§ 10. 

1. Sprawozdanie z realizacji programu zostanie przedłożone Radzie Gminy przez Wójta Gminy w terminie 
do 31 maja 2023 roku. 

2. Sprawozdanie z realizacji Programu zawiera wskaźniki efektywności jego realizacji, z podziałem na 
poszczególne zakresy przedmiotowe, dotyczące w szczególności: 

1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

2) liczby organizacji składających oferty, 

3) liczby złożonych ofert, 

4) liczby odrzuconych ofert, 

5) liczby zawartych umów z organizacjami pozarządowymi, 

6) liczby ofert złożonych przez organizacje z własnej inicjatywy, 

7) wysokości środków finansowych wykorzystanych z budżetu gminy na realizację Programu, 

8) liczby odbiorców zadań publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe.

3.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok poprzedni zostanie opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

§ 11. 

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji: 

1. Program współpracy opracowywany jest przez Gminę Babiak we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

2. Przebieg prac nad programem współpracy odbywa się poprzez: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji 
publicznej i organizacje pozarządowe, 

2) konsultacje umożliwiające zapoznanie się zainteresowanych z projektem programu współpracy, ale 
także możliwość wniesienia przez organizacje opinii, sugestii, zaleceń i wskazań do uwzględnienia 
w programie współpracy. 



§ 12. 

Postanowienia końcowe: 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy. 

2. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Wójt. 

§ 13. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 14. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty 
na terenie Gminy Babiak. 




