
UCHWAŁA NR XLIV/214/2017 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 28 listopada 2017 r. 

 

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) 

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 

 §1. Uchwala się na rok 2018 program współpracy Gminy Golina z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie 

z treścią załącznika do niniejszej uchwały. 

  

  

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        

 

 

 

      Przewodnicząca Rady Miejskiej       

                                                                  

       Urszula Furmaniak 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
do Uchwały Nr XLIV/214/2017 

Rady Miejskiej w Golinie 
z  28 listopada 2017 r. 

 
I. Wstęp 
Organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy od wielu lat skupiają  
najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego 
środowiska. Są oni inicjatorami i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają  
i uzupełniają Gminę w realizacji jej zadań przypisanych w ustawie o samorządzie gminnym. 
Włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równego 
partnerstwa  leży w interesie gminy i jej mieszkańców. Wyrazem dążenia Gminy do szerokiej 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego jest niniejszy program. 
 

II. Cele programu 
1. Cel podstawowy: 
Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych   pozytywnie 
wpływa na kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, sprzyja budowie 
partnerstwa pomiędzy administracją gminy a podmiotami pozarządowymi. 
 2. Cele szczegółowe: 
- wspieranie i umacnianie działań lokalnych, 

- tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności gminnej, 

- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie, 

-    integracja podmiotów lokalnej polityki społecznej, 

- udział podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,  
- umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji zadań 
publicznych, które prowadzone są przez samorząd gminny, 
- wypracowanie modelu współpracy jako elementu długofalowego programu rozwoju. 
 

III. Zasady współpracy 

- wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działania i współdziałania w celu ich 
zharmonizowania,  
- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,  
- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał, dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, 
- oparcie współpracy na zasadach pomocniczości i suwerenności stron oraz 
partnerstwie, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Przez zasadę pomocniczości i suwerenności stron Rada Miejska w Golinie rozumie 
respektowanie odrębności i suwerenności organizacji pozarządowych, uznając ich prawo do 
samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań 
publicznych oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej 
w ustawie. 
Rada Miejska w Golinie, zgodnie z zasadą partnerstwa od organizacji pozarządowych 
oczekuje, iż na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego  
z odrębnych przepisów, uczestniczyć będą nie tylko w identyfikowaniu i definiowaniu 
problemów, ale przede wszystkim w wypracowaniu sposobu ich rozwiązywania oraz 
wykonywania zadań publicznych. 
 
 
 
 
 



Kierując się zasadą efektywności Burmistrz Goliny przy zlecaniu zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym pod uwagę weźmie najefektywniejszy sposób wykorzystania 
środków publicznych, przestrzegając jednocześnie zasad uczciwej konkurencji oraz  
z zachowaniem wymogów określonych w art. 33 i art. 35 ustawy o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). 
Wyznając zasadę jawności Burmistrz Goliny udostępni współpracującym z gminą 
organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach w ramach umów wieloletnich 
oraz środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku 2017. Informacja taka 
powinna dotyczyć tylko tych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca  
z organizacjami pozarządowymi. 
 

Realizatorzy programu:  

W realizacji programu uczestniczą:  

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

gminy. 

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

Radę Miejską. 

3. Komisja Konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań zleconych przez Gminę organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne gminy  

w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich                         

kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym konsultowania projektów 
aktów prawnych. 
 

IV. Zakres przedmiotowy programu 

Gmina prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy, 
prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów gminy, działalność 
pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. 
 

Przedmiot współpracy obejmuje takie działania jak:  
  
V. Formy współpracy 

Gmina Golina wyraża wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego, które wolę takiej współpracy deklarują. 

Formy współpracy pomiędzy organami samorządu gminnego a organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy mogą być prowadzone 

poprzez: 

 zlecenie im zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:  

- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 
jego realizacji, 

- wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dofinansowania do jego 

realizacji; 

 wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie 
poprzez: 

- publikowanie na wniosek organizacji lub podmiotu ważnych informacji na stronach 

internetowych,  

- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Miejskiej oraz 
Komisjach Rady Miejskiej, z prawem zabierania głosu,  

- przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub 

realizowanych zadaniach publicznych; 



 konsultację z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  

ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów uchwał Rady Miejskiej, dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji: 

-  informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych Sesjach Rady Miejskiej oraz 

Komisji Rady Miejskiej,  na których dyskutowane będą projekty uchwał dotyczące profilu 

działalności tych organizacji, 
- udostępnianie druków projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących spraw 

związanych z profilem działalności tych organizacji; 

 tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym; 

 pomoc w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 3 kontaktów ponadgminnych i międzygminnych poprzez udzielenie rekomendacji 

organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich kontaktów; 

 współpraca i udzielenie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych 

źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o możliwości 

pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielenie pomocy w zakresie 

wypełniania wniosków. 
 

Wspieranie oraz powierzanie zadania odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu 

ofert. Konkurs ofert przeprowadza i ogłasza Burmistrz Goliny. Inny tryb zlecenia, 

przewidziany przepisami odrębnymi, dotyczy zadań wymienionych w: 

- art. 15 w związku z art. 25 ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami 

wykonawczymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), 

- art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych wraz z przepisami wykonawczymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.), 

- art. 33, art. 35 ust. 2, art. 38 ust. la i art. 39 ustawy  o ochronie przeciwpożarowej wraz  

z przepisami wykonawczymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.) 

 

VI. Priorytety Gminy na 2018 rok 

Rada Miejska w Golinie biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, osiągnięcia 

organizacji pozarządowych, stan bazy i akceptację społeczną, za priorytetowe na 2018 rok  

przyjmuje zadania z zakresu: 

1. Pomocy społecznej oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
a) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, 
b) pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 
c) rozwiązywanie problemów związanych z bezdomnością i wykluczeniem społecznym. 

2. Ochrony i promocji zdrowia 

a) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia, 

b) edukacja pro-zdrowotna,   

c) promocja, profilaktyka oraz propagowanie aktywnych form życia bez nałogów, 
d) zwiększanie wiedzy młodzieży, dorosłych w zakresie profilaktyki uzależnień. 
3. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
a)   działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

b) działania na rzecz upowszechniania nauki języków obcych, 

c) działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną, 

d) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 

4. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych oraz innych form 

aktywnego wypoczynku o zasięgu gminnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  

i młodzieży,  

b) organizowanie imprez sportowych o charakterze gminnym i ponad gminnym,  

c) współpraca w zakresie realizacji programów aktywizujących społeczność gminy na rzecz 



uprawiania sportu i różnych czynnych form spędzania czasu wolnego (m.in. Rodzinnych 

Rajdów Rowerowych), 

d) rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych, 

e) organizacja obozów sportowych, 

f) udział zawodników w zawodach sportowych i szkoleniowych. 

5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  

a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

b) podtrzymanie polskiej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
c) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania 

wiedzą i sztuką. 

6. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego -  prowadzenie 

działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej. 
7. Działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między      

społeczeństwami oraz wspieranie nawiązywania kontaktów międzynarodowych. 
8. Działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące  
działalność pożytku publicznego tym działania mające na celu wsparcie szkoleniowo - 
informacyjne, techniczne i finansowe organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego. 
 

VII. Okres realizacji programu 

Program obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  
 

VIII. Sposób realizacji programu 
W celu sprawnej realizacji zadań Gminy Golina, wynikających z ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariatu, Burmistrz wyznacza osobę ds. współpracy  
z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań w szczególności należy: 
- zapewnienie przepływu informacji pomiędzy władzami samorządowymi  
a przedstawicielami organizacji pozarządowych,  
- organizacja okresowych spotkań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa wart. 3 ust. 3 ww. ustawy, działającymi na terenie Gminy Golina, 
- przedstawianie Burmistrzowi oraz Komisjom Rady projektu współpracy oraz wniosków 
złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ww. 
ustawy, 
- organizacja pracy komisji konkursowej, której posiedzeniom przewodniczy. 
 

Burmistrz jako organ doradczo - opiniodawczy w drodze zarządzenia powołuje komisję 

konkursową ustalając jej skład osobowy, liczebność i regulamin pracy. 
 

IX. Środki przeznaczone na realizację programu 

Na realizację programu w roku 2018 planuje się kwotę 88 000,00zł. Szczegółowe określenie 

ich wielkości zawiera uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Golinie na rok 2018. 
 

X. Sposób oceny realizacji programu 

1. Monitoring realizacji programu polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz 

informacji wnoszonych przez organizacje. 

2. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące realizacji programu mogą być zgłaszane                        

na bieżąco - za pośrednictwem wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego w Golinie, 

który następnie przedstawia je Burmistrzowi Goliny. 

3. Urząd Miejski w Golinie z własnej inicjatywy, może pozyskać informacje od podmiotów 

programu oraz jednostek organizacyjnych gminy na temat jego realizacji. 

4. Miernikami efektywności programu są: 

a) liczba podmiotów programu współuczestniczących w realizacji zadań publicznych         

w 2017 roku, 



b) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych w tym wolontariuszy, 

c) liczba osób, które były adresatami różnych zadań publicznych, 

d) liczba zawartych umów na wsparcie i powierzenie zadania, 

e) liczba umów, które nie zostały zrealizowane,  

f) liczba wspólnie zrealizowanych zadań, 

g) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zawartych  

w programie z gminnego budżetu. 

5. Sprawozdanie z realizacji programu za rok 2018 Burmistrz Goliny przedstawi Radzie 

Miejskiej w Golinie w terminie do 30 kwietnia 2019 r.  
 

Rada Miejska w Golinie, uchwalając niniejszy program zakłada, że w wyniku jego realizacji: 

- upowszechnia model realizacji zadań publicznych przy współpracy obywateli 

stowarzyszonych w organizacjach pozarządowych z samorządową administracją gminy, 

- pogłębi budowanie dialogu obywatelskiego, 

-  przyczyni się do zwiększenia roli organizacji pozarządowych w zakresie realizacji 
programów  skierowanych w stronę rozwiązywania problemów społecznych. 
 

XI. Sposób tworzenia programu 

Program tworzony jest w kilku etapach: 

1. Przygotowanie projektu programu. 

2. Skierowanie projektu programu do konsultacji społecznych w dniach od 19.10.2017 r. 

do 09.11.2017 r. Projekt zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie. W tym czasie można 

zgłaszać wnioski i uwagi, które należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Golinie.  

3. Po uwzględnieniu zgłoszonych wniosków i uwag oraz naniesieniu ewentualnych 

poprawek, program zostaje skierowany pod obrady Rady Miejskiej w Golinie, która 

podejmuje stosowną uchwałę. 

 

XII. Komisja Konkursowa - tryb powoływania i zasady działania 

1. W celu oceny ofert Burmistrz Goliny powołuje Komisję Konkursową lub Komisje 

Konkursowe, które działają w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej. 

2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby 

wyznaczone przez organizacje, które zgłosiły chęć udziału (z wykluczeniem osób 

reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie). Dopuszcza się również udział - 

z głosem doradczym - ekspertów, czyli osób posiadające wiedzę specjalistyczną  

w dziedzinie,  w której konkurs został ogłoszony. 

3. Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje złożone oferty, wg kryteriów zawartych                    

w ogłoszeniu o konkursie, a protokoły z posiedzeń przedkłada Burmistrzowi Goliny.  

4. Decyzję o zleceniu oraz dofinansowaniu zadania publicznego podejmuje Burmistrz 

Goliny. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie. 
 

XIII. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach 

publicznych oraz ustawy prawo o zamówieniach publicznych. 

 

 
 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej       

                                                                  
       Urszula Furmaniak 

 


