
UCHWAŁA Nr XXIV/230/2012

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30  listopada 2012 r.

w  sprawie  Programu  współpracy  Gminy  Wyrzysk  z organizacjami  pozarządowymi, 

kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami 

jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze 

zadań publicznych na rok 2013. 

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

U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2010 r. Nr 234  poz. 1536 z 

późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi, 

kościelnymi  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  stowarzyszeniami 

jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań 

publicznych na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2013 r.



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV/230/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie  Programu  współpracy  Gminy  Wyrzysk  z organizacjami  pozarządowymi, 

kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami 

jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze 

zadań publicznych na rok 2013.

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

publicznego  i  o  wolontariacie  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego 

zobowiązany  jest  do  corocznego  uchwalania  programu  współpracy  z  organizacjami 

pozarządowymi,  kościelnymi  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  oraz 

stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego.  Program  stanowi  podstawę  do 

ogłaszania konkursów na realizację zadań publicznych.

Art.  4  ust.  l  wyżej  cytowanej  ustawy  określa  sfery  zadań  publicznych,  które 

obejmować ma swoim zasięgiem program współpracy, natomiast art. 5 ust. 2 wymienia formy 

tejże współpracy.

Projekt programu, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku 

z  dnia  28  września  2010  r.  w sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania 

projektów aktów prawa miejscowego z gminną radą działalności  pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami  działającymi  w sferze działalności 

pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na 

podstawie Zarządzenia Nr 0050.126.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 listopada 2012 r. w 

sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  w 

Wyrzysku  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Wyrzysk  z organizacjami 

pozarządowymi,  kościelnymi  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  oraz 

stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego  działającymi  na  obszarze  Gminy 

Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2013  został zamieszczony na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Wyrzysku,  na stronie  internetowej  Urzędu Miejskiego w Wyrzysku 

(www.wyrzysk.pl)  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  w  celu  wyrażenia  pisemnej 

opinii. 

Po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami projekt programu został przedłożony 

Burmistrzowi  Wyrzyska,  który  sprawozdanie  z  przeprowadzonych  konsultacji  wraz  z 

własnym  stanowiskiem  i  projektem  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  w  sprawie 



uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Wyrzysk  z organizacjami  pozarządowymi, 

kościelnymi  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  stowarzyszeniami 

jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań 

publicznych  na rok 2013  przedłożył  Komisji  Spraw Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Rady 

Miejskiej  w  Wyrzysku  wraz  z  informacją  o  braku  zgłoszenia  propozycji  i  uwag.  Po 

zaopiniowaniu  przez  Komisję  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Rady  Miejskiej  w 

Wyrzysku projekt programu przedłożono Radzie Miejskiej w Wyrzysku. 

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



Załącznik 
do Uchwały Nr XXIV/230/2012
Rady Miejskiej w Wyrzysku 
z dnia 30 listopada 2012 r.

Program  współpracy  Gminy  Wyrzysk  z organizacjami  pozarządowymi,  kościelnymi 

osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  stowarzyszeniami  jednostek 

samorządu  terytorialnego  działającymi na obszarze  Gminy  Wyrzysk w sferze  zadań 

publicznych na rok 2013.

WSTĘP

Priorytetowym  zadaniem władz  Gminy  Wyrzysk  jest  rozwój  gminy  oraz  poprawa 

jakości życia jej mieszkańców. Realizacja tych celów jest możliwa m. in. dzięki współpracy 

samorządu  z  organizacjami  pozarządowymi,  która  odbywa  się  w  oparciu  o  ustawę  o 

działalności  pożytku  publicznego i  o wolontariacie.  Ustawa ta  zobowiązuje samorządy do 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

„Program współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi,  kościelnymi 

osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  stowarzyszeniami  jednostek 

samorządu  terytorialnego  działającymi  na  obszarze  Gminy  Wyrzysk  w  sferze  zadań 

publicznych  na rok 2013”  został  uchwalony na podstawie art.  5a,  ust.1  ustawy z dnia  24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 

873  ze  zmianami).  Jest  on  wyznacznikiem  kierunków  współpracy  z  organizacjami 

pozarządowymi, uwzględnia formy współpracy i jej zasady. 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1)  organizacjach  –  rozumie  się  przez  to  organizacje  pozarządowe  oraz  inne  podmioty  

działające  na  podstawie  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  

publicznego i wolontariacie wymienione w art 3 ust. 3 ustawy; 

2) komisji – rozumie się przez to komisję konkursową;

3) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.); 



4)  programie  –  rozumie  się  przez  to  Program  współpracy  Gminy  Wyrzysk  z  

organizacjami  pozarządowymi, kościelnymi  osobami  prawnymi  i  jednostkami  

organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi 

na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2013.

Rozdział 2

Cele programu

§ 2.1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Wyrzysk a 

organizacjami.  Współpraca  organizacji  i  Gminy  Wyrzysk  oparta  na  zasadach  partnerstwa 

służy  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkańców  Gminy  Wyrzysk,  wzmocnieniu  aktywności 

obywatelskiej i pomaga efektywnie rozwiązywać problemy społeczne.

2. Cele szczegółowe programu to:

1) stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz       

społeczności lokalnej;

2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie 

Wyrzysk;

3)  poprawa  jakości  życia  poprzez  pełniejsze  zaspokajanie  potrzeb  społecznych,  dzięki  

zaangażowaniu środków pozabudżetowych;

4)  zmniejszenie  kosztów  ponoszonych  przez  budżet  gminy  na  wykonywanie  usług  

publicznych przy utrzymaniu standardów świadczonych usług;

5)  integracja  podmiotów  polityki  lokalnej,  obejmująca  swym  zakresem  sferę  zadań  

publicznych  wymienionych  w  art.  4  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  

wolontariacie;

6) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programów współpracy;

7) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność, m. in. poprzez umożliwienie organizacjom 

indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, 

które obecnie prowadzone są przez samorząd;

8) wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami a organami 

Gminy Wyrzysk jako elementu długoterminowego (kilkuletniego) programu współpracy;

9) wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej i samoorganizacji 

społeczności w regionie;

Rozdział 3

Zasady współpracy



§  3.Współpraca  organów  Gminy  Wyrzysk   z  organizacjami  odbywać  się  będzie  na 

zasadach:

1) pomocniczości i suwerenności stron – organy Gminy Wyrzysk, respektując odrębność i  

suwerenność  organizacji,  uznają  ich  prawo  do  samodzielnego  definiowania  i  

rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych, wspierając ich 

działalność  i  umożliwiając  realizację  zadań  publicznych  na  zasadach  określonych  w  

ustawie;

2) partnerstwa – organizacje, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu 

wynikającego  z  innych  przepisów,  uczestniczą  w  identyfikowaniu  i  definiowaniu  

problemów społecznych oraz wykonywaniu zadań publicznych;

3) efektywności – organy Gminy Wyrzysk, przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych,  

dokonują wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych;

4)  uczciwej  konkurencji  –  organy  Gminy  Wyrzysk  przestrzegają  tej  zasady zachowując  

wymogi określone w art. 43 i art. 44 ust. 3 i art. 47 ustawy o finansach publicznych;

5) jawności – organy Gminy Wyrzysk udostępniają organizacjom informacje o zamiarach,  

celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest 

współpraca z tymi z organizacjami, a także o kosztach realizacji zadań publicznych już  

prowadzonych w tym zakresie przez jednostki podległe organom administracji 

publicznej.

Rozdział 4

Zakres przedmiotowy

§ 4.Przedmiotem współpracy  organów Gminy  Wyrzysk  z  organizacjami  jest  realizacja 

zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie  w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

Rozdział 5

Formy współpracy 

§ 5.1. Współpraca organów Gminy Wyrzysk z organizacjami odbywać się będzie w formie 

finansowej i pozafinansowej.

2.  Finansowe formy współpracy mogą być  prowadzone poprzez  zlecanie  organizacjom 

realizacji  zadań  publicznych  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o  działalności  pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Zlecenie zadań publicznych może mieć formę:



1) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji;

2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

ich realizacji;

3) inną formę, jeśli wymaga tego sytuacja, a przepisy ustaw na to zezwalają.

3. Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, 

chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

4. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także 

tych,  które  są  realizowane  dotychczas  w inny sposób,  w tym  przez  organy administracji 

publicznej.

5.  Organizacja  realizuje  współpracę  na  podstawie  umowy o  powierzenie  lub  wsparcie 

wykonania zadania pożytku publicznego.

6. Stwierdzenie wcześniejszego odstąpienia od zawarcia umowy lub niezgodnego z umową 

wykorzystania przez organizację środków publicznych stanowi podstawę jej wykluczenia z 

postępowania konkursowego w następnym roku.

7. Dotacje nie mogą być udzielane na:

1) zakup nieruchomości;

2) finansowanie kosztów działalności  gospodarczej podmiotów prowadzących działalność  

pożytku publicznego;

3) działalność polityczną lub religijną.

8. Pozafinansowe formy współpracy:

1) wsparcie organizacji w zakresie:

a) najmu lokalu odpowiedniego dla rodzaju i zakresu prowadzonej działalności na okres 

dający możliwość stabilnej działalności, nie dłużej niż na okres do 3 lat,

b) organizowania szkoleń na temat możliwości korzystania z dofinansowania i zlecania 

organizacjom realizacji zadań publicznych,

c) pomoc w przygotowaniu wniosków do instytucji krajowych i Unii Europejskiej;

d) diagnozowania potrzeb społecznych,

e)  nawiązywania  i  podtrzymywania  kontaktów międzynarodowych,  w szczególności  z 

organizacjami w gminach partnerskich;

2)  wzajemne  informowanie  się  o  planowanych  kierunkach  działalności  i  współdziałania  

poprzez:

a) gromadzenie danych i udostępnianie informacji o organizacjach działających na terenie 

Gminy Wyrzysk,



b) publikowanie ważnych informacji, dotyczących sfery działalności pożytku  

publicznego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.wyrzysk.pl),

c)  przekazywanie  przez  organizacje  informacji  o  przewidywanych  lub  realizowanych 

zadaniach sfery publicznej,

d)  informowanie  przez  organizacje  osoby wyznaczonej  przez  Burmistrza  Wyrzyska,  o 

zmianach w zakresie swojej działalności w terminie 30 dni od daty dokonania zmian oraz 

o zadaniach planowanych do realizacji.

3)  konsultowanie  z  organizacjami  projektów  aktów normatywnych  oraz  innych  działań,  

dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji,  w  szczególności  przygotowanie  

rocznych programów współpracy, a także zasięgnięcie opinii organizacji przed podjęciem 

rozstrzygnięć ich dotyczących;

4) tworzenie  wspólnych zespołów o charakterze doradczym i  inicjatywnym,  złożonych  z  

przedstawicieli  organizacji,  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  ustawy  oraz  

przedstawicieli organów Gminy Wyrzysk.

Rozdział 6

Priorytetowe zadania publiczne

§  6. Priorytetowymi  zadaniami  dla  Gminy  Wyrzysk  do  realizacji  w  2013  roku  we 

współpracy z organizacjami są zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej 

w tym przede wszystkim:

a) dożywianie i pomoc rzeczową m. in. poprzez dystrybucję żywności, odzieży i sprzętu 

dla osób o niskim statusie materialnym,

b) organizowanie  spotkań  okolicznościowych  m.  in.  dla  osób  samotnych, 

niepełnosprawnych,

c) realizowanie wyjazdów na zajęcia rehabilitacyjne, na integracyjne imprezy sportowo-

rekreacyjne, pomoc w organizowaniu imprez integracyjnych na miejscu,

d) realizację działań w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, zwłaszcza na rzecz rodzin 

wielodzietnych oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,

e) organizację wypoczynku i rekreacji, w tym w formie kolonii i półkolonii dla dzieci i 

młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją,



f) wspieranie  osób  niepełnosprawnych  i  starszych  poprzez  działalność  informacyjną, 

usługową,  zapobieganie  marginalizacji  i  izolacji  tych  osób  oraz  ich  aktywizacja  i 

integracja społeczna;

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie:

a) edukacji kulturalnej, skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży oraz seniorów, 

organizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych (wystaw, koncertów, konkursów),

b) promowania działalności kulturalnej w zakresie ponadgminnym,

c)  wspierania  amatorskiego  ruchu  artystycznego  i  twórczości  ludowej  oraz  tradycji 

kulinarnych,

d) propagowania historii Gminy Wyrzysk oraz patriotyzmu lokalnego;

3)  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizyczne,  turystyki  i  krajoznawstwa  oraz  

wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem:

a) szkoleń  sportowych  dzieci  i  młodzieży  oraz  uczestnictwo  we  współzawodnictwie 

sportowym,

b) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych oraz krajoznawczych,

c) organizację obozów i zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży,

d) organizacja pozalekcyjnych form życia sportowego uczniów,

e) upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku,

f) wdrażanie  nawyków  „zdrowej  rywalizacji  sportowej",  wpajanie  stosowania  zasady 

„fair play" przez zawodników i kibiców sportowych,

g) realizowanie form krajoznawstwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,

h) wdrażanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu;

4) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym zgodnie z „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych” i „Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii” w szczególności 

poprzez:

a) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, w tym dożywianie dzieci i młodzieży, 

b) poradnictwo  specjalistyczne,  organizowanie  spotkań  z  lekarzami  –  specjalistami  i 

pielęgniarkami,

c) prowadzenie grup AA,

d) diagnozowanie problemu uzależnień w społeczności lokalnej,

e) organizację  alternatywnych  zajęć dla dzieci  i  młodzieży ze środowisk zagrożonych 

patologią,

f) propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,



g) dbałość  o  porządek  i  bezpieczeństwo  uczestników  w  czasie  imprez  sportowych  i 

kulturalnych;

5) ochrona i promocja zdrowia:

a) przeprowadzenie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej,

b) popularyzowanie  wiedzy  o  zachowaniach  zdrowotnych  oraz  profilaktyce  chorób, 

szczególnie cywilizacyjnych,

c) popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z uzależnienia od 

tytoniu, alkoholu i narkotyków, leków oraz innych środków i zachowań stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia;

6) nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych:

a) edukacja permanentna, zwłaszcza ludzi III wieku,

b) organizowanie  imprez  międzypokoleniowych,  łączących  w  działaniach  młodzież 

i ludzi  starszych,  działalność  integracyjna  podmiotów  działających  w  środowisku 

lokalnym,

c) aktywizacja mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć,

d) realizacja zajęć wspomagających dziecko w pokonywaniu trudności w uczeniu się, 

korygujących wady wymowy i inne,

e) działalność prowadząca do rozwijania w dziecku poszanowania otoczenia, wdrażanie 

zasad kultury osobistej;

7) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego:

a) prowadzenie  działań  zmierzających  do  upowszechnienia  wiedzy  na  temat  ochrony 

środowiska  i  kreowania  postaw  proekologicznych  (spotkania,  wystawy,  olimpiada 

ekologiczna),

b) wdrażanie  akcji  społecznych  mających  na  celu  poprawę  estetyki  miasta  (Akcja 

Sprzątanie Świata, Światowe Dni Ochrony Środowiska, Dzień Ziemi itp.),

c) współdziałanie  w  procesie  ochrony  pomników  przyrody,  stanowisk 

dokumentacyjnych i użytków ekologicznych;

8)  działalność  wspomagająca  rozwój  gospodarczy,  w  tym  rozwój  przedsiębiorczości,  

promocja podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Wyrzysk;

9) promocja i organizacja wolontariatu:

a) wspieranie organizacji zajmujących się pośrednictwem pracy dla wolontariuszy oraz 

zatrudnianie specjalistów,



b) promocja idei pracy społecznej, dokonań organizacji i działaczy tych organizacji w 

zakresie działalności pożytku publicznego;

10) wspieranie działań na rzecz integracji międzynarodowej:

a) organizowanie imprez upowszechniających wiedzę o krajach Unii Europejskiej,

b) upowszechnianie znajomości zasad funkcjonowania Unii Europejskiej;

Rozdział 7
Okres realizacji programu

§ 7.1. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 

2013 roku. 

2.  Termin  realizacji  poszczególnych  zadań  określony  będzie  w  warunkach  otwartych 

konkursów ofert realizacji zadań Gminy Wyrzysk w 2013 roku. 

Rozdział 8

Sposób realizacji programu

§ 8.1. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywające się według następujących 

zasad:

1)  zlecanie  realizacji  zadań  Gminy  Wyrzysk  organizacjom  obejmuje  w  pierwszej  

kolejności  zadania  priorytetowe  i  odbywać  się  będzie  po  przeprowadzeniu  otwartego  

konkursu ofert;  otwarty konkurs ofert  ogłasza Burmistrz  Wyrzyska;  zlecanie  realizacji  

zadań prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy,

2) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego  

ogłoszenia,

3) otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  

internetowej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku (www.wyrzysk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku,

4) konkurs ofert prowadzi komisja powołana przez Burmistrza Wyrzyska,

5)  decyzję  o  wyborze  ofert  podejmuje  Burmistrz  Wyrzyska  po  zapoznaniu  się  z  opinią  

komisji,

6) wyniki konkursu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  

internetowej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku (www.wyrzysk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. 



2. Organizacja  może z własnej  inicjatywy złożyć  ofertę  wykonania zadań publicznych, 

które są dotychczas realizowane w inny sposób. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się przepisy 

ustawy. 

3.  Współpraca  o  charakterze  pozafinansowym  obejmuje  swym  zakresem  działania 

określone w rozdziale 5 programu – Formy współpracy. 

Rozdział 9

Wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 9. Planuje się finansowanie programu na 2013 rok w wysokości 370.290 zł. 

Rozdział 10

Sposób oceny realizacji programu

§10.1. Burmistrz Wyrzyska dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub 

powierzanego organizacji pozarządowej na zasadach określanych w ustawie. 

2. Ocena realizacji programu odbywać się będzie poprzez złożenie Radzie Miejskiej w 

Wyrzysku sprawozdania z realizacji niniejszego programu współpracy do dnia 30 kwietnia 

2014 roku.

Rozdział 11

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

    § 11.1. Program współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi kościelnymi 

osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  stowarzyszeniami  jednostek 

samorządu  terytorialnego  działającymi  na  obszarze  Gminy  Wyrzysk  w  sferze  zadań 

publicznych na rok 2013 utworzony został na bazie projektu programu, który został poddany 

konsultacjom społecznym  z  mieszkańcami,  a  także  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 

podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  „ustawy”,  funkcjonującymi  na  terenie  gminy 

Wyrzysk. 

2. Projekt programu, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku z 

dnia  28  września  2010  r.  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania 

projektów aktów prawa miejscowego z gminna radą działalności  pożytku publicznego lub 



organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami  działającymi  w sferze działalności 

pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na 

podstawie Zarządzenia Nr 0050.126.2012 Burmistrza Wyrzyska z dnia 5 listopada 2012 r. w 

sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  w 

Wyrzysku  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Wyrzysk  z organizacjami 

pozarządowymi,  kościelnymi  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  oraz 

stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego  działającymi  na  obszarze  Gminy 

Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2013  został zamieszczony na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Wyrzysku,  na stronie  internetowej  Urzędu Miejskiego w Wyrzysku 

(www.wyrzysk.pl)  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  w  celu  wyrażenia  pisemnej 

opinii. 

3. Po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami projekt programu został przedłożony 

Burmistrzowi  Wyrzyska,  który  sprawozdanie  z  przeprowadzonych  konsultacji  wraz  z 

własnym  stanowiskiem  i  projektem  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  w  sprawie 

uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Wyrzysk  z organizacjami  pozarządowymi, 

kościelnymi  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  oraz  stowarzyszeniami 

jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań 

publicznych na rok 2013 przedłożył Radzie Miejskiej w Wyrzysku. 

Rozdział 12

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

ofert

§ 12.1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację 

zadań  publicznych,  wynikających  z  programu,  w  celu  opiniowania  składanych  ofert, 

Burmistrz Wyrzyska powołuje imienny skład komisji. 

2.  W  skład  komisji  powołanej  przez  Burmistrza  Wyrzyska  wchodzą  przedstawiciele 

Burmistrza  i  osoby  reprezentujące  organizacje,  z  wyłączeniem  osób  reprezentujących 

organizacje biorące udział w konkursie. 

3. W pracach komisji mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs 

dotyczy. 



4. Do członków komisji biorącej udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 

poz. 1071 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 

§ 13. Nabór na członków komisji biorącej udział w opiniowaniu ofert prowadzi właściwy 

merytorycznie pracownik Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. 

§ 14. Burmistrz Wyrzyska do 15 grudnia każdego roku na stronie internetowej  Urzędu 

Miejskiego w Wyrzysku (www.wyrzysk.pl) zamieszcza informację o naborze na członków 

komisji  w  otwartych  konkursach  realizowanych  w  trybie  ustawy.  Spośród  kandydatów 

Burmistrz Wyrzyska powołuje członka komisji reprezentującego organizacje. W przypadku 

braku kandydatów Burmistrz  Wyrzyska  zaprasza  przedstawicieli  organizacji  do udziału w 

komisjach. 

§  15.  Komisja  dokumentuje  swoją  pracę  w  formie  pisemnej  zgodnie  z  warunkami 

konkursu. 

§ 16. Komisja opiniuje oferty zgodnie z ogłoszonymi  kryteriami  oceny konkursu ofert. 

Wypracowane stanowisko wobec wszystkich  ofert  przedstawia  Burmistrzowi  Wyrzyska  w 

formie  listy  ocenianych  projektów  z  przypisaną  im  oceną  punktową  i  proponowaną 

propozycją przyznania dotacji. 

§ 17. Burmistrz Wyrzyska dokonuje ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z 

decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji. 

§  18.  Wyniki  konkursu są publikowane w Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku (www.wyrzysk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Miejskim w Wyrzysku. 


