
Uchwała Nr …………/2021 
Rady Miejskiej w Opatowcu 
z dnia ……………. 2021 roku 

w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Opatowiec 
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 na 2022 rok”. 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Rada Miejska w Opatowcu uchwala, co 
następuje: 

 § 1. 

Uchwala się roczny „Program współpracy Gminy Opatowiec 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 na 2022 
rok” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                        Henryk Kryca 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 Zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do  Uchwały ……………/2021 

Rady Miejskiej w Opatowcu 
z dnia …………….. 2021r. 

Program 
Współpracy Gminy Opatowiec 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 na 2022 rok 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Program stanowi element lokalnej, szeroko rozumianej polityki społecznej i ma 
na celu objęcie możliwie jak najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej 
w społeczności lokalnej Gminy Opatowiec. 

2. Współpraca z organizacjami dotyczy realizacji zadań publicznych ujętych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnych 
z zadaniami gminy, określonymi w ustawie o samorządzie gminnym. 

3. Ilekroć w niniejszym Programie współpracy Gminy  Opatowiec z organizacjami 
pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego jest mowa o: 

a) ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 
roku   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

b) działalności pożytku publicznego – należy rozumieć przez to 
działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje 
pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, 

c) organizacji – należy rozumieć przez to organizacje pozarządowe, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 
ustawy, 

d) programie – należy rozumieć przez to Program współpracy Gminy 
Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2022. 

Rozdział II 
Cel główny i cele szczegółowe programu 

1. Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych 
mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa między Gminą 
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

2. Cele szczegółowe programu to: 
a) wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych 

inicjatyw związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych 
w Gminie Opatowiec działających dla dobra lokalnej społeczności, 



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

c) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze zaspokajanie 
ich potrzeb 

d) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych 
 
 
                                                     Rozdział III 
Zasady współpracy 
 
Współpraca Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego opiera się na następujących zasadach: 

a) pomocniczości – Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, a także wspiera ich 
działalność i umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formach 
określonych przez ustawę; 

b) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów 
w rozwiązaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem 
wytyczonych celów; 

c) suwerenności – szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe 
nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia 
podmiotem prawa; 

d) efektywność – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów 
realizacji zadań publicznych; 

e) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie 
wykonywanych działań; 

f) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są 
jawne. 

 
Rozdział IV 

Zakres przedmiotowy 
 

Przedmiotem współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy jest: 
 

a) realizacja zadań publicznych Gminy określonych w ustawach, 
b) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy 
c) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego na etapie ich tworzenia. 

 
 

Rozdział V 
Formy współpracy 
 
 Współpraca Gminy Opatowiec 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, może mieć charakter finansowy 
i pozafinansowy. 
  



1. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji 
zadań publicznych może odbywać się w formach: 
 
a) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, 
b) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji, 
c) udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym 

oraz podmiotom wymienionym w art. 3. ust.3, na realizacji zadań w sferze 
pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

d) organizacje pozarządowe mogą złożyć wniosek na realizację zadania 
publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, w trybie                            
o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                       
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

e) organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek                   
o realizację zadania publicznego zgodnie z art. 12. ustawy. 
 

2. Współpraca o charakterze pozafinansowym z Gminą Opatowiec może być 
prowadzona w szczególności poprzez : 
 
a) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3. ust. 3. ustawy, projektów aktów normatywnych                    
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w celu 
uzyskania ich opinii, 

b) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Miejskiej oraz 
posiedzeniach Komisji Rady, na których dyskutowane będą projekty 
uchwał związane tematycznie z profilem działalności organizacyjnej, 

c) publikowanie istotnych informacji dotyczących organizacji w BIP, 
d) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację 

zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy, 
e) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez 

organizację, np. przez nieodpłatne udostępnianie lokali, środków 
technicznych itp., 

f) działanie na rzecz wzmocnienia sprawności funkcjonowania organizacji,           
w tym organizacja lub współudział w organizacji szkoleń, konsultacji, 
konferencji, form wymiany świadczeń itp., 

g) promowanie działalności organizacji uczestniczących w realizacji 
programu, 

h) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym 
złożonych z przedstawicieli organizacji i organów Gminy, 

i) koordynowanie i prowadzenie wspólnych działań i przedsięwzięć (np. 
wspólne organizowanie konferencji czy współpraca przy świadczeniu 
konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej). 
 

Rozdział VI 
Priorytetowe zadania publiczne 

Za priorytetowe zadania własne Gminy Opatowiec, które w 2022 roku będą 
realizowane we współpracy 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 prowadzącymi działalności pożytku 
publicznego przyjmuje się: 

 
1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej i sportu,              

w tym: 
 
a) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 

Gminy Opatowiec, w zakresie różnych dyscyplin sportowych oraz udział                     
w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych, 

b) organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych dla lokalnej społeczności, 
c) popularyzacja kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności poprzez 

uczestnictwo w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym 
zasięgu, 

d) tworzenie warunków pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu 
sportowego w szkołach, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci 
i młodzieży. 

 
2. Zadania z zakresu rekreacji, turystyki i aktywnych form wypoczynku przede 

wszystkim dzieci i młodzieży. 
3. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
4. Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży. 
5. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego.  

           

Rozdział VII 

Okres realizacji programu Współpracy 

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

Rozdział VIII 

Sposób realizacji programu 

1. Cele i priorytety zawarte w programie współpracy będą realizowane przez: 
 
a) Radę miejską w Opatowcu - w zakresie określenia polityki społecznej                         

i finansowej Gminy, 
b) Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec - w zakresie realizacji polityki 

społecznej i finansowej Gminy wytyczonej przez Radę Miejską, 
c) Komisję Konkursową – w zakresie opiniowania ofert na realizację zadań 

zleconych podmiotom Programu, 
d) pracowników Urzędu Miasta i Gminy - w ramach ich kompetencji. 
 

2. Podstawowym trybem realizacji Programu i przekazywania środków 
finansowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym                 



w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie prowadzącym działalność pożytku publicznego, 
będzie ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec otwarty konkurs 
ofert. 
 

3. Burmistrz w ogłaszanym konkursie określi, zgodnie z ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
szczegółowe zadania publiczne przewidziane do realizacji przez organizacje, 
zasady, kryteria, formę i tryb zlecania zadań oraz wysokość środków na 
poszczególne zadania. 

Rozdział IX 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

1. Program finansowany będzie z budżetu Gminy. 
2. Gmina Opatowiec na realizację Programu w roku budżetowym 2022 planuje 

przeznaczyć środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł. 
 

Rozdział X 

Sposób oceny realizacji programu 

1. Ocena merytoryczna i finansowa realizacja zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3. ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego sprawowana 
jest poprzez: 
 
a) ocenę sposobu realizacji zleconych zadań, 
b) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowie                     

i programie współpracy, 
c) analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, rozliczeń i sprawozdań, 
d) egzekwowanie od organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy prowadzących działalność pożytku 
publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub zwrotu 
środków wykorzystanych niezgodnie z ustawą, programem i umową. 

 
2. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec składa Radzie Miejskiej sprawozdanie                    

z realizacji Programu, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. 
 

Rozdział XI 

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

1. W celu uchwalenia programu podjęto następujące działania: 
 
a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy 

Gminy Opatowiec 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 na 2022 rok” 
opracowano w oparciu o program współpracy na 2021 rok 
z uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych w projekcie 
budżetu na 2022 rok 
 

b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy 
Gminy Opatowiec 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 na 2022 rok” 
skierowano do konsultacji zgodnie z przepisami Uchwały Nr V/23/2015 
Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3. ust. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

 
c) w konsultacjach przeprowadzonych w  okresie od 2 listopada 2021r. do 10 

listopada 2021r., rady działalności pożytku publicznego lub organizacje 
pozarządowe i podmioty wymienione w art.3. ust. 3. ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Opatowiec, 
nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Opatowiec 
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 na 2022 rok”, 
 

d) projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy 
Gminy Opatowiec 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 na 2022 rok” 
przedłożono Radzie Miejskiej w Opatowcu. 

 
 
 
 

Rozdział XII 

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

1. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec w drodze zarządzenia powoła Komisję 
konkursową w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia propozycji 
wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji. Ostatecznego wyboru 
ofert, po zapoznaniu się z wynikami konkursu, dokona Burmistrz Miasta 
i Gminy Opatowiec. 
 



2. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wyznaczone przez burmistrza w 
tym: 

 
a) przedstawiciel organu wykonawczego Gminy Opatowiec, 
b) osobą reprezentująca organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3. ust. 3.ustawy, nie biorąca udziału w konkursie. 
 

3. W pracach komisji może uczestniczyć z głosem doradczym, ekspert 
posiadający wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, 
których konkurs dotyczy. 
 

4. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane 
z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia 
odnośnie zachowania zasady bezstronności. 

 
5. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący. 

 
 

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów. 
Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący. 
 

7. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatne. 
 
 

8. 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. 
 

9. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół. 
 

10. Ostatecznego wyboru ofert przeznaczonych do realizacji oraz podziału 
środków finansowych na poszczególne zadania dokonuje Burmistrz Miasta 
i Gminy Opatowiec po zapoznaniu się z wynikami konkursu. 
 
 

Rozdział XIII 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych, do Programu mają zastosowanie 
obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz akty wykonawcze wydane na 
podstawie tej ustawy. 
 


