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33-156 Skrzyszów
WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW 

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wylenionym w urt. 3 ust. 3 nstawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o tóaiainoŁi pd^

■ o woiontanacie (Dz.U. 7. 2022 poz. 1327 z późn.zm.) Programu Współpracy 
ny Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok.

Szulo2ln??r ? i 1 ° gminnym

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

snoX 2011 r. sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z orgamzacjami pozarządowymi i innymi podmiotami proiektów 
^tow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Urz

Przeprowadzić konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Skrzyszów 

z orgamzacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2023.

§2.

“202^^09” “

§ 3. ■

Informacja o podjęciu konsultacji wraz z projektem Programu Współpracy Gminy Skrzyszów 

rganizacjami pozarządowymi 1 innymi podmiotami na 2023 rok zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Skrzyszów.

§4.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Sekretarz Gminy Skrzyszów.

§5.

Projekt Prograrnu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi 

p miotami na 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Program Współpracy Gminy Skrzyszów 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 

o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na 2023 rok

Skrzyszów, październik 2022 r.



PROJEKT
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oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne

1. Podstawą uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie zwanego dalej Programem jest art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz.1327, z późn. zm.)
2. Rada Gminy Skrzyszów zakładając, że działalność organizacji pozarządowych może stanowić 
potrzebne uzupełnienie działalności administracji publicznej uchwala Program jako założenia polityki 

Gminy Skrzyszów w stosunku do w/w organizacji.
3. Ilekroć w Programie jest mowa o:

ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz.1327, z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.), rozporządzenie Przewodniczącego 
Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert 
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 

z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057 z późn. zm.);
dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.l lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2022.1634 t.j.);

klauzulach społecznych - rozumie się przez to wyjątki, zgodnie z art. 22 pkt 2 i art. 29 pkt 4 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z póm.zm.) 
od ogólnych reguł zamówień publicznych pozwalające zamawiającemu przy zlecaniu zamówienia 
wziąć pod uwagę dodatkowe warunki przyczyniające się do realizacji celów społecznych;

komisji konkursowej - oznacza to Komisję konkursową powołaną przez Wójta, o której mowa w art. 
15 pkt 2a, pkt 2b, pkt 2d, pkt 2 da, pkt 2e i pkt 2f ustawy, a której celem jest opiniowanie złożonych 

ofert;
Programie - należy rozumieć Program Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 rok;
Koordynatorze Programu - rozumie się osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Skrzyszów 

do koordynowania realizacji Programu.

ROZDZIAŁ II
Cele programu i okres realizacji

1, Głównym celem Programu z organizacjami pozarządowymi w tym podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok jest wsparcie 
organizacji pozarządowych i wykorzystanie ich potencjału w działaniach na rzecz mieszkańców Gminy 

Skrzyszów.
2. ■ ..................... ...

1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe, takie jak:
wspieranie organizacji w ich działaniach na rzecz środowiska lokalnego poprzez m.in. wsparcie 

finansowe ich działalności;
tworzenie warunków sprzyjających zacieśnieniu współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi; ...
podjęcie działań na rzecz zwiększenia liczby organizacji pozarządowych działających na terenie 

gminy oraz rozszerzenia sfery ich działalności;
zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w konstruowaniu i konsultowaniu aktów prawa 

miejscowego dotyczących ich działalności.
Program będzie realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2)

3)

4)

3.
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ROZDZIAŁ III 
Zasady współpracy

Współpraca Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi opierać się będzie w pierwszej kolejności 
na obszarach wskazanych w Programie oraz na zasadach wynikają^ z uLly poSZh ia

- rozumianej jako naturalne prawo społeczności lokalnej do samodecydowania oraz 
samodzieł^j realizacji zadań uznanych przez nią za istotne, regulującej podział ró/i obowiązków 
między sektorem administracji samorządowej a sektorem organizacji pozarządowych, skupiaSym 
^^nych mieszkancowAnki gminy zdolnych do realizacji zadań publicznych, ktŁo podstawą jest 

zwiększanie zaangażowania obywateli w realizację przedmiotowych zadań;

- rozumianej jako niezbywalne prawo mieszkańcówZ-nek do niezależności 
względem władzy publicznej przejawiającej się samodzielnym i nieskrępowanym prawem określania 
problemów stojących pr«d społeczności, lokalną omz poszukiw^em opt^SycS^rtS 

Społeczności możliwości ich rozwiązania; pyniauiycn aia tej

~ rozumi^ego jako fundament współpracy równych i niezależnych podmiotów w 
roX?ązaJaf“‘’™^ problemow społeczności lokalnej oraz poszukiwania najlepszych modeli ich 

efe^ności - rozumianej jako dążenie sektorów pozarządowego i administracji samorządowej do 
maksymalizacji korzyści mieszkańców/-nek z realizowanych wspólnie zadań publicznych;^ 

konkurencji - rozumianej jako stosowanie we współpracy jednakowych i transparentnych 
zasad obejmujących w równym stopniu wszelkie podmioty współpracy;

- rozumianej jako nieustanne dążenie do zwiększenia przejrzystości wszelkich działań 
realizowanych wspólnie przez Gmmę i organizacje pozarządowe. Strony współpracy zobowiązane są 
tdkt”"7T ° działaniach w jej zakresie oraz udLtępniL wied^ nT□
srodkow 1 działań na rzecz realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańcówZ-n^k gminy 

^^łodpowiedzialności - rozumianej jako wspólne dążenie do polepszania życia mieszkańców/-nek 
gminy poprzez odpowiedzialność względem partnerów za działania podejmowane przez sektor 
pozarządowy i administrację samorządową. Wszelkie podejmowane wspólnie działania wiążą się tym 
samym z ponoszemem przez partnerów współpracy odpowiedzialności względem mieszkańców/-^

ROZDZIAŁ IV
Zakres przedmiotowy prograinu

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1.

2.

3.

6.

Gmina współpracuje, w sposób finansowy i pozafinansowy, z organizacjami pozarządowymi w sferze 
zadań publicznych, wymienionych w art. 4 pkt. 1 pkt 1-20, pkt 22-33 ustawy.

wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów, o któiych mowa w art 3 ust 3 
ustawy a me wyłącznie organizacji posiadających status pożytku publicznego, jeżeli pmwadzą one 
^oją działalność na tereme Gminy Skrzyszów lub dla jej mieszkańców
Do budowania Programu wykorzystano doświadczenie wypływające z dotychczas orowadzon^i 
współpracy, rozciąga się ono na różnorodne formy współdziałania, a nie tylko na zlecanie zadań 

z równoczesnym ich finansowaniem przez Gminę Skrzyszów

Przyznane środki finansowe nie mogą być wykorzystywane na;

4.

5.
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budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, remont budynków niebędących własnością 

Gminy Skrzyszów;
działalność gospodarczą organizacji;

Sowmk S dofinansowywane z budżetu Gminy Skrzyszów lub jego funduszy

celowych na podstawie przepisów szczególnych;
pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym. __ ______

5)

7 OnSSe poz^zjowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, mogą umieszczać

■ na stronie internetowej Urzędu Gminy Skrzyszów informacje i ogłoszema 
działalności po uzyskaniu uprzedniej akceptacji treści ogłoszenia przez Wójta Gminy Skrzyszów^

8. SSąc zlecone przez Gminę Skrzyszów zadania publiczne orgamzacje P<«;^ 

są zobowiązane do informowania poprzez media, ustną mformację, J^?'™®^P®P’’“2vszów 
w miejscu realizacji zadania tablicę o fakcie dofinansowania zadania z budżetu Gminy Skrzyszów.

ROZDZIAŁ V
Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

1 Gmina Skrzyszów realizuje zadania publiczne w 2023 roku we współpracy z organizmami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3 «®tawy, w następujący^ fonnac _ 
IJ zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymiemonjmi w art 3 ust. 3 ustawy 

realizacji zadań publicznych w formie powierzania zadań lub wspierania ich wykonywania,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
31 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. J 
“ pZtóów itów normat^ych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

4) SS^rzez Ominę Skrzyszów wsparcia pózafinansowęgo dla organizacji (użyczenie

5) i^Sawy na preferencyjnych warunkach należących do gminy nieruchomości na potrzeby

realizaci i zadań na rzecz mieszkańców; . , ,
6) oddania w najem na preferencyjnych warunkach należących do gminy lokah użytkowych 

organizacjom pozarządowym na cel prowadzonej przez me działalności poż^ku publicznego
7) otwarte spotkania z udziałem przedstawicieli Gminy Skrzyszów i organizacji pozarządowych oraz

podmiotów wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy; , ,
8) organizowanie konsultacji, szkoleń i konferencji- w ramach posiadanych srodkow,
9) promowanie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotow j

pożytku publicznego poprzez m.in. informacje na stronie internetowej Gminy Skrzyszów w celu 

tworzenia ich dobrego wizerunku; ... ,
10) udzielanie przez Gminę Skrzyszów rekomendacji dla organizacji y

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, współpracujących z Gminą Skrzyszów 
i ubiegających się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy Skrzyszów, .

11) udzielanie informacji o innych źródłach finansowania zwłaszcza z programów i proje o

12) udzielania poręczeń organizacjom pozarządowym starającym się o przyznanie kredytu lub

nożyczki na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców; . .
13) udzielaniu pomo^ w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej

,4) P-.ś,ęwżięó reanzowąąych

2. publicznych może także nastąpić w innym trybie, jeżeli^^^^ame
można zrealizować efektywnej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności

4 I S t r o n a
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pop^z zakup usług od organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność gospodarczą lub odpłatną 
działalność pożytku publicznego, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 11 września 
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710, z późn. zm.) przy 
porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

. Przy zakupie usług, o których mowa w ust. 2, należy rozważyć zastosowanie klauzul społecznych
4. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii teclmicznei 

w r«eniu b^ 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1897) Gmina może zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych 
z pomimęciem trybu konkursu ofert.

ROZDZIAŁ VI 
Priorytetowe zadania publiczne

Priorytetowymi zadaniami publicznymi przewidzianymi do realizacji w roku 2023 dla mieszkańców 
Gminy są zadania z zakresu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

turystyka i krajoznawstwo;
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
wspieranie rodziny i pieczy zastępczej;
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
oc rony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn.zm.)-
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudniej sytuacji życiowej oraz 

tych rodzin i osób - udzielanie schronienia dla osób bezdomnych-
10) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania Polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

ROZDZIAŁ VII 
Sposób realizacji programu

1,

2.

3.

Zlecanie realizacji zadań odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, 
który ogłasza Wojt Gminy Skrzyszów na zasadach określonych w art. 13 ustawy.
Decyzje o lyborze podmiotów, które otrzymają dotacje i o ich wysokości oraz o osobach 
wybaczonych do sprawowania kontroli meiytoiycznej i finansowej nad realizacją dotowanych zadań 
S±u™owV°^^J™^J^ Skrzyszów w formie Zarządzenia po zasięgnięciu opinii Komisji

W przypadku stwierdzema braku celowości realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 Wójt Gminy 
Skrzyszów informuje podmiot wnioskujący w terminie 21 dni od daty wpływu oferty o odmowie 
z podaniem uzasadnienia. ■> j j wumuwic

^^ontrolę meiytoryczną i finansową nad realizacja 
poplzeT^^^ finansowanych z budżetu Gminy sprawują osoby przez niego wyznaczone Zarządzeniem,

1) wizjhowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań zgodnie z przedstawioną 
ofertą i zawartą umową;
Fsprawozdtó^”^ przedkładanych przez realizatorów zleconych zadań publicznych rozliczeń

4.
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3) egzekwowanie od organizacji wyjaśnień oraz zwrotów środków finansowych niewykorzystanych 

lub wykorzystanych niezgodne z umową.

Rozdział Vin
Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert

1,

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje 

pozarządowe na realizację zadań publicznych.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Skrzyszów oraz osoby reprezenhijące 
organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarzą owe lorące 

udział w konkursie. , .
Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem Wojt Gm y 

KSfa^ocenia oferty, tworzy listy rankingowe rozdzielając środki przeznaczone w budżecie 

na realizację zadań mając na uwadze kolejność zadań priorytetowych.
Komisja konkursowa przy opiniowaniu ofert kieruje się następującymi kryteriami;

1) merytoryczną wartością oferty;
2) wymiernymi korzyściami dla mieszkańców Gminy Skrzyszów; .
3) kosztami oferty, a zwłaszcza wysokością wkładu własnego wnioskodawcy, udziałem innych 

źródeł finansowania, strukturą wydatków;
4) perspektywami kontynuacji oferty;
5) dotychczasową współpracą wnioskodawcy z samorządem. .
Wyniki obrad komisji przedstawiane są na piśmie w formie protokołu Wójtowi Gminy zyszow. 
Wójt Gminy przyznaje dotację kierując się opinią Komisji Konkursowej, ale me jest ona dla mego 
wiążąca. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwot 

przyznanych dotacji podejmuje Wójt Gminy Skrzyszów w drodze zarządzenia.

Rozdział IX
Wysokość środków planowanych pa realizacie prograniu

1.

2.

Na realizację Programu planuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 1 082 600,00 zł.

Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu i sposób tworzenia programu na lata następne

Ocenę sposobu realizacji Programu sporządza Koordynator Programu i przedstawia 

ią do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Skrzyszów. . . .
Wójt Gminy Skrzyszów przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu w erminie 

do 31 maja następnego roku.
Na podstawie sprawozdania, oceny Programu i po zebraniu uwag o jego rea izacji, przygotowywany 
będzie projekt kolejnego rocznego Programu. Wójt Gminy Skrzyszów dokonuje kontro i i oceny 
realizacji zadań wspieranych lub powierzanych organizacjom pozarządowym na zasadach okreslonyc 

w art. 17 ustawy. . .
Przy ocenie realizacji programu należy ująć między innymi zagadmenia:

1) stopień realizacji zdożeń Programu;
2) ilość organizacji objętych Programem;
3) ilość mieszkańców gminy objętych Programem;
4) rodzaj zrealizowanych form współpracy;

3.

4.



PROJEKT
Program Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

5) ilość organizacji, z którymi rozpoczęto współpracę w 2023 roku;
6) ocenę ilości nakładów do efektów.

5. Roczny Program współpracy na rok 2023 uchwalony zostanie do dnia 30 listopada 2022 roku.

6. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie projektu Programu przyjmuje wnioski na temat propozycji 
zapisów do Programu na rok następny oraz do przygotowania konsultacji.

Rozdzlał XI
Informacia o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

Program został opracowany na podstawie dotychczasowych doświadczeń samorządu we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i skonsultowany z w/w organizacjami oraz podmiotami o których mowa 
wart. 3 ust 3 ustawy w trybie określonym w Uchwale Rady Gminy Skrzyszów Nr IX/105/ll z dnia 
16 września 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. Nr 519, poz. 5256).

WÓJWMINY

MarcimKiwior

\





WÓJT GMINY
SKRZYSZÓW 

^3—1.56 Skrzyszów

FORMULARZ KONSULTACJI 
projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Skrzyszów 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art, 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działałności pożytku pubłicznego i o wołontariacie na 2023 rok

1. Dane organizacji pozarządowej:

Nazwa podmiotu

Adres siedziby 1
Telefon i adres e-mail . 1

2. Uwagi do projektu uchwały:

Lp,
1 Część dokumentu, którego 

dotyczy uwaga (rozdział, 
paragraf, ustęp, punkt)

Treść proponowanej uwagi Uzasadnienie

data, imię i nazwisko
osoby zgłaszającej uwagi w imieniu organizacji

WÓJT U MINY

M a r c i 71 w io r

1
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