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I. Wstęp do założeń ramowego programu współpracy 
 

Rozwój gminy zależy w dużym stopniu od dobrowolnej aktywności obywateli w sprawach, 
które oni uważają za ważne dla społeczeństwa. Z mocy ustawy samorząd jest formą organizacji 
wszystkich mieszkańców gminy.  

Ze względu na różnorodność występujących problemów samorząd gminny nie jest w stanie 
objąć całej gamy spraw społecznych nurtujących mieszkańców Gminy Janów.  
Działania władz samorządowych i organizacji pozarządowych uzupełniają się, tworząc efektywne 
i skuteczne działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. 

Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw  kompetencje jednostek 
samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między tymi organami  
a organizacjami pozarządowymi. 
  Niniejszy program jest wyrazem polityki władz gminy wobec organizacji pozarządowych, 
mającej na uwadze wspieranie ich inicjatyw i działań oraz zapewnienie im na terenie Gminy Janów jak 
najlepszych warunków funkcjonowania.  
 
 
 
II. Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

Podstawą Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010, 
zwanym dalej „Programem” jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873  wraz z późniejszymi zmianami) zwana dalej 
„Ustawą”. 
 
 
 
III. Cele 

§2 
 

Celem głównym programu jest: 
 
1. Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w rozwiązywaniu lokalnych problemów poprzez 

stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi aktywności społecznej mieszkańców gminy Janów. 
2. Określenie zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy oraz udzielania pomocy 

organizacjom pozarządowym przez samorząd gminy. 
 

§3 
 
Celami szczegółowymi programu są: 
 
1. Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych. 
2. Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie. 
3. Poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. 
4. Integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych 

wymienionych w art. 4 ustawy. 
5. Wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi 

a jednostkami samorządu terytorialnego jako elementu długoterminowego programu współpracy 
obejmującego okres np. kilku lat. 
 

 
 



IV. Zasady współpracy 
§ 4 

 
Działania władz samorządowych i organizacji pozarządowych uzupełniają się, tworząc 

efektywne i skuteczne działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Zasady współpracy 
opierają się o kompetencje jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, wraz z 
późniejszymi zmianami) oraz z innych ustaw, a także wynikają z zasad: 

 pomocniczości, 

 suwerenności stron, 

 partnerstwa, 

 efektywności, 

 uczciwej konkurencji, 

 jawności.  
 
 
 
V. Zakres przedmiotowy 

§ 5 
 

Władze gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego podejmować będą działania, kładąc nacisk na: 

 działania wychowawcze, 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

 ochronę i promocję zdrowia i zdrowego trybu życia, 

 działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, 

 upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, 

 działania związane z członkowstwem Polski w Unii Europejskiej. 
 
 
VI. Formy współpracy 

 
§ 6 

 
Gmina Janów realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi. 
Współpraca ta może odbywać się w formach: 

 zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 
poz. 873  wraz z późniejszymi zmianami) realizacji zadań publicznych na zasadach 
określonych w „Ustawie”; 

 wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 

 konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie       
(Dz. U. Nr 96 poz. 873  wraz z późniejszymi zmianami) projektów aktów normatywnych w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

 konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której 
mowa w art. 4 „Ustawy” z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich 
utworzenia; 

 tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 
poz. 873  wraz z późniejszymi zmianami) oraz przedstawicieli właściwych organów 
administracji publicznej; 

 umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w „Ustawie”; 

 umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241). 

 
 



VII. Priorytetowe zadania publiczne na 2010 rok 
 

§7 
 

W dziedzinie wspierania i upowszechniania Kultury fizycznej i sportu: 

 wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo 
młodzieży,  

 wspieranie zadań realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe,  

 wspieranie organizacji sportowych i pozauczelnianych dla dzieci i młodzieży,   

 wspieranie programów służących rozwojowi sportu dzieci i młodzieży, 

 informowanie opinii publicznej za pomocą mediów lokalnych i regionalnych o wydarzeniach 
organizowanych, współorganizowanych bądź takich, w których biorą udział organizacje 
pozarządowe, których dotyczy niniejsza umowa. 

 
 
 
VIII. Okres realizacji programu 

§ 8 
 

Gmina Janów realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują 
rok kalendarzowy 2010. 
 
 
 
IX. Sposób realizacji programu 

§ 9 
 

Cele zawarte w programie współpracy powinny być realizowane przez: 

 równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 
działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków (stosownie do ustawy  
o dostępie do informacji publicznej); 

 zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie 
wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub 
wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich 
dofinansowanie;  

 współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,    
uczciwej konkurencji  i jawności. 

 współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

 udział podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach 
programowych samorządu, 

 umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w „Ustawie”; 

 umowy partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241). 

 użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego, 

 promocję działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach, 

 pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu 

 tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy” 
oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej. 

 
 
 
 
 
 

 



X. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 
 

§ 10 
 

 Gmina Janów współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku 
publicznego w ramach uchwalonego programu na rok 2010 przeznacza środki finansowe w wysokości 
określonej Uchwałą Budżetową. 
 
 

 
XI. Sposób oceny realizacji programu 

 
§ 11 

 
Urząd Gminy Janów w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, 
w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych. 

W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy mogą badać dokumenty i inne 
nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania 
zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić 
dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.  

Prawo do kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy zarówno w 
siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację 
zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd Gminy może żądać częściowych sprawozdań z 
wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia 
wyodrębnionej dokumentacji finansowo –księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację 
zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z „Ustawy”.  

 
 
 

XII. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 
 

§ 12 
 
Program Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku 

publicznego w 2010 r. utworzony został na bazie projektu programu, który to konsultowany był z 
mieszkańcami a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
„Ustawy” funkcjonującymi na terenie gminy. 

Projekt programu zamieszczany jest corocznie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Janów, a także dodatkowo przesyłany za pośrednictwem poczty do 
przedstawicieli jednostek pożytku publicznego i organizacji pozarządowych, które brały udział w 
otwartych konkursach w latach wcześniejszych.  

Uwagi i wnioski dotyczące programu można składać osobiście w Urzędzie Gminy Janów lub 
za pośrednictwem strony internetowej czy tez poczty. Wszelkie sugestie są analizowane przez 
członków Komisji Konkursowej i w miarę możliwości uwzględniane.  

Mieszkańcy gminy informowani są w drodze ogłoszeń i na stronie BIP o działaniach 
realizowanych wspólnie przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy. 

Współpraca finansowa pomiędzy Gminą Janów, a organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w „Ustawie”  odbywa się każdorazowo po 
podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zadań 
publicznych, ogłoszonym przez Urząd Gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert 

§ 13 
 

Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy 
Janów.  

W skład komisji wchodzą: 
1. Przedstawiciele organu wykonawczego Gminy Janów 
2. Reprezentant organizacji pozarządowych 

Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wykonuje stosowne 
prace nad projektem i ostateczną wersją programu współpracy. W trybie konkursowym , a także w 
przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji. 

Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 

 ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w 
art.3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej 
lub przez nie nadzorowane; 

 ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania; 

 uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania; 

 ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których 
wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne; 

 uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 
„Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację 
zadania publicznego; 

 uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 
„Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 
członków; 

 uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji 
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach 
poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i 
terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 
 
O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące 

działalność dla mieszkańców gminy Janów, które zaspakajają ich ważne potrzeby. Podstawowym 
kryterium decydującym o udzielaniu przez gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz 
gminy Janów i jej mieszkańców. 
  
 
 
 
 

 
 
 

 


