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I. Wstęp 
 

Podstawa prawna: 

Podstawą uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuchów                                

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy              

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zwanego dalej 

,,Programem”, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                                     

i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 t.j.). 

Program jest wyrazem polityki władz Gminy wobec organizacji pozarządowych                          

i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                

i o wolontariacie (dalej ustawa), zwanych dalej „organizacjami”, mającej na uwadze 

wspieranie ich inicjatyw i działań oraz zapewnienie im na terenie Gminy Głuchów jak 

najlepszych warunków funkcjonowania. 

 

 

II. Postanowienia ogólne 
 

Ilekroć w programie jest mowa o: 

- „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 t.j.), 

- „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Głuchów, 

- „zadaniach publicznych” – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy, 

- „organizacjach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty,              

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 

- „Programie” – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Głuchów                             

z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy na rok 2023, 

- „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, 

ust. 2 i w art. 13 ustawy, 

- „Wójcie” – rozumie się Wójta Gminy Głuchów, 

- „Radzie” - rozumie się przez to Radę Gminy Głuchów, 

- ,,Biuletynie Informacji Publicznej Gminy” – należy przez to rozumieć adres 

internetowy www.gminagluchow.bip.net.pl, 

- ,,stronie internetowej gminy” - należy przez to rozumieć adres internetowy 

www.gminagluchow.pl. 

 

 

III. Cel główny i cele szczegółowe 
 

  1. Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,  

budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi 

poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych zadań i celów 

społecznych  a także wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

 

2. Celami szczegółowymi Programu są: 

 podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy, 

http://www.gminagluchow.bip.net.pl/
http://www.gminagluchow.pl/
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 zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych, 

 zwiększenie udziału mieszkańców w życiu społecznym, 

 integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

 promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich, 

 zwiększenie wpływu sektora pozarządowego na politykę społeczną w gminie. 

 

 

IV. Zasady współpracy 

 
Współpraca Gminy Głuchów z organizacjami odbywa się na zasadach: 

 pomocniczości,  

 suwerenności stron,  

 partnerstwa, 

 efektywności, 

 uczciwej konkurencji i jawności. 

 

 

V. Zakres przedmiotowy  
 

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań 

Gminy, określonych przepisami prawa, mieszczących się w katalogu zadań należących do 

sfery zadań publicznych - wymienionych w art. 4 ustawy. 

 

 

VI. Formy współpracy 

 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może być realizowana                                 

w następujących formach: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 

realizacji zadań publicznych określonych w ustawie - w trybie otwartego konkursu 

ofert lub z pominięciem procedury konkursu (w przypadku małych zleceń z 

uproszczonym wzorem oferty) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy 

naturalnej, awarii technicznej lub jeśli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia, 

zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny, 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji, 

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych                

z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej, 

5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie, 

6) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.                                    

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 t.j.) oraz 

https://sip.lex.pl/#/document/17316896?unitId=art(28(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
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porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia               

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j.). 

 

 

VII. Priorytetowe zadania publiczne 
 

Współpraca Gminy Głuchów z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie                  

w ramach priorytetowych zadań publicznych mieszczących się w katalogu zadań z art. 4 ust. 

1 ustawy i dotyczą one: 

 

1. wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej poprzez: 

a) popularyzację w Gminie Głuchów między innymi piłki nożnej polegającej                            

na prowadzeniu sekcji piłkarskich seniorów i juniorów w klubach sportowych                     

w Głuchowie i Wysokienicach  

b) czynny udział seniorów i juniorów klubów z Głuchowa i Wysokienic w rozgrywkach 

ligowych, zawodach oraz turniejach lokalnych i ponadlokalnych, 

c) organizowanie dla mieszkańców gminy różnego rodzaju imprez sportowo-

rekreacyjnych, 

d) organizowanie pokazów i zawodów sportowo-pożarniczych dla mieszkańców gminy, 

umożliwiających mieszkańcom gminy aktywne uczestnictwo; 

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmujące: 

a) kultywowanie lokalnych tradycji poprzez wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć 

popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Gminy Głuchów, 

b) aktywizacja środowisk lokalnych w zakresie wpierania różnych dziedzin i form 

artystycznej twórczości amatorskiej, 

c) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców Gminy, 

d) wspieranie działalności zespołów śpiewaczych i muzyczno-tanecznych, 

e) upowszechnianie edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży poprzez 

organizowanie konkursów plastycznych i recytatorskich oraz spotkań z twórcami 

ludowymi; 

3. ochrony i promocji zdrowia polegające na: 

a) wykonywaniu bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet z terenu Gminy 

Głuchów, 

b) wykonywaniu bezpłatnych badań wzroku dla mieszkańców Gminy Głuchów, 

c) wspieraniu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej                                  

ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, 

d) informowanie i edukowanie lokalnej społeczności o zagrożeniach pożarowych                           

i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; 

4. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

obejmujące: 

a) wspieranie różnych form kultury fizycznej i sportu, 

b) organizowanie imprez turystycznych, krajoznawczych i sportowych, 

c) propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

d) wspieranie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

e) uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym w różnych 

dyscyplinach sportowych, 

https://sip.lex.pl/#/document/18120459?unitId=art(33)ust(1)&cm=DOCUMENT
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f) organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży, udzielania 

pierwszej pomocy; 

5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych obejmujące: 

a) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,   

b) wspieranie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,   

c) aktywizowanie grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

 

VIII. Okres realizacji Programu 
 

Realizacja Programu obejmuje rok kalendarzowy i tym samym rok budżetowy 2023. 

 

 

IX. Sposób realizacji Programu   
 

1. Głównym sposobem realizacji Programu będzie zlecenie realizacji zadań 

publicznych poprzez wspieranie lub powierzanie wraz z udzieleniem dotacji na 

odpowiednio dofinansowanie lub finansowanie ich realizacji, które odbywać się 

będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 

ustawy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 13 – 16 ustawy, chyba że przepisy 

odrębne przewidują inny tryb zlecenia. 

2. Na wniosek organizacji zlecenie realizacji zadań publicznych może odbywać się 

także w trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb określony w art. 

19a ustawy. 

3. Głównymi realizatorami Programu są: 

a) Rada Gminy Głuchów – w zakresie uchwalenia Programu, 

b) Wójt Gminy Głuchów – w zakresie realizacji Programu, 

c) organizacje – w zakresie realizacji Programu w oparciu o podpisane umowy                 

z Gminą Głuchów. 

 

 

X. Wysokość środków planowanych na realizację programu 
 

Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem w roku 2023, 

planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 140 000,00 złotych. 

 

 

XI. Sposób oceny realizacji Programu       
                     

1. Ocena realizacji Programu polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz 

informacji wnoszonych przez podmioty Programu. 

2. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące Programu mogą być na bieżąco zgłaszane  

do Wójta Gminy. 

3. Miernikami efektywności Programu są:  

a) liczba podmiotów Programu współuczestniczących w realizacji zadań 

publicznych w roku objętym Programem,  

b) wysokość środków finansowych zaangażowanych w realizacje zadań 

publicznych w roku objętym Programem,  
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c) liczba zadań publicznych realizowanych w roku objętym Programem.  
 

 

 

XII. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu 

konsultacji 

Program tworzony jest w kilku etapach:  

1. przygotowanie projektu Programu;  

2. skierowanie projektu Programu do konsultacji z organizacjami;  

3. konsultacje z organizacjami odbywają się w oparciu o uchwałę Rady Gminy, 

podjętą na postawie art. 5 ust. 5 ustawy;  

4. po naniesieniu ewentualnych poprawek Program zostaje skierowany pod 

obrady Rady Gminy, która podejmuje stosowną uchwałę. 

 

 

XIII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych                       

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 
          

1. W celu oceny ofert Wójt Gminy powołuje komisję konkursową lub komisje 

konkursowe zgodnie z art. 15 ustawy.                                                                   

2. W skład komisji konkursowej wchodzą: 

a) przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego, 

b) osoby wskazane przez organizacje, z wyłączeniem osób wskazanych przez 

organizacje biorące udział w konkursie, 

c) dopuszcza się udział – z głosem doradczym – ekspertów, czyli osoby posiadające 

wiedzę specjalistyczną w dziedzinie, w której ogłoszony został konkurs. 

3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje, 

jeżeli:  

a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub;  

b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub;  

c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu                 

na postawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.  

4. Komisja konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane oferty.  

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniach 

komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.  

6. Prace komisji konkursowej mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu biorą udział               

co najmniej 2 osoby.  

7. Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, 

wyznaczony przez niego członek komisji.  

8. Komisja konkursowa przedkłada Wójtowi Gminy protokół zawierający wskazania                     

i rekomendacje dotyczące przyznania środków finansowych. 

9. Decyzję o udzieleniu dotacji lub wsparcia podejmuje Wójt Gminy.  

10. Od decyzji Wójta Gminy nie przysługuje odwołanie. 

 

 

 


