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                                                                                                        Załącznik  

                                                                                                                             do Uchwały Nr …../…..2022 

                                                                                                                             Rady Miejskiej w Modliborzycach  

                                                                                                                             z dnia  ……………….. 2022r. 

                          

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MODLIBORZYCE 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  

NA ROK 2023 

 

Organizacje pozarządowe obok sektora publicznego i prywatnego, są trzecim 

sektorem działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju lokalnych 

społeczności, zrzeszają bowiem najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy 

społeczne i kulturalne mieszkańców gminy Modliborzyce. Aktywna współpraca  

z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów 

efektywnego kierowania rozwojem gminy, ponieważ to właśnie organizacje pozarządowe 

stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najbardziej 

wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Do budowania partnerstwa 

istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami, jak ich 

współpraca z sektorem publicznym. 

Współpraca samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi stwarza szansę na 

lepsze zorganizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy 

Modliborzyce. Niezmiernie ważne jest więc budowanie i utrwalanie podstaw trwałej 

i systematycznej współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi. 

Podstawowymi korzyściami współpracy są między innymi: umacnianie społecznej 

świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywowanie społeczności lokalnych 

oraz wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań oraz rozwiązań dzięki 

dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.  

Dostrzegając ich wartość i doceniając pracę, Rada Miejska w Modliborzycach 

deklaruje chęć współpracy na rzecz dobra gminy ze wszystkimi organizacjami 

pozarządowymi z jej terenu, a także wyraża intencje wspólnej realizacji zadań publicznych  

na zasadach określonych tym programem. Przyjmując Program współpracy Gminy 

Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023, wyrażamy wolę budowania dialogu 

obywatelskiego, umacniania poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie dzięki 

lepszemu rozpoznawaniu występujących potrzeb. 
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I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

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

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.), 

2) programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Modliborzyce  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2023, 

3) gminie – należy przez to rozumieć gminę Modliborzyce, 

4) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć podmioty prowadzące  

działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ustawy, 

5) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz. 1634 z późn. zm.), 

6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, którym mowa w art. 11 ust. 2  

i w art. 13 ustawy,   

7) zadaniu publicznym – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ust. 1 ustawy. 

 

II. Cel główny i cele szczegółowe programu 

 

§ 2 

1. Celem głównym Programu jest określenie zasad i form współpracy Gminy Modliborzyce  

z organizacjami pozarządowymi, które są jednym ze strategicznych partnerów gminy,  

w prowadzeniu działań mających ma celu rozwój Gminy Modliborzyce i poprawę jakości 

życia jego mieszkańców poprzez zwiększenie ich partycypacji w realizacji zadań 

publicznych. 

 

2. Celami szczegółowymi Programu są: 

1) poprawa jakości życia społeczności lokalnej, w tym także osób niepełnosprawnych, 

2) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych kierowanych do sektora 

pozarządowego, 

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

4) efektywne diagnozowanie potrzeb organizacji działających na terenie gminy, 

5) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność przy wykonywaniu zadań publicznych, 

6) integracja podmiotów działających na terenie gminy obejmujących swym zakresem 

sferę zadań publicznych, 

7) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,  

8) uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury 

samorządowe. 
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III. Zasady współpracy 

 

§ 3 

 

1. Współpraca Gminy Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na zasadach: 

1) pomocniczości – organy gminy współpracują z organizacjami, a także wspierają ich 

działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach  

i w formie określonej w ustawie, 

2) suwerenności stron – organy gminy respektując odrębność i suwerenność 

zorganizowanych wspólnot obywateli, uznają ich prawo do samodzielnego 

definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań 

publicznych,  

3) partnerstwa – organizacje pozarządowe są traktowane jako równoprawni partnerzy  

w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz 

realizacji zadań publicznych, przez co oczekuje się od organizacji pozarządowych 

aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających  ze współpracy, 

4) efektywności – gmina przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, 

dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, 

przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów 

wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r - o finansach publicznych 

wykorzystuje współpracę z organizacjami pozarządowymi do efektywnej realizacji 

zadań społeczno –ekonomicznych, 

5) uczciwej konkurencji – gmina będzie równorzędnie traktowała organizacje 

pozarządowe przy realizacji zadań publicznych, ogłaszając w tym samym czasie takie 

same założenia określające zadanie oraz stosując takie same kryteria oceny 

zgłoszonych ofert konkurujących podmiotów, 

6) jawności – gmina dąży do tego, aby wszelkie możliwości współpracy  

z organizacjami pozarządowymi były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne  

i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji, jak 

również w obszarze zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację zadań 

publicznych.  

       

IV.  Zakres przedmiotowy 

§ 4 

1. Obszar współpracy Gminy Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi obejmuje: 

1) sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, 

2) wspólne określanie potrzeb i dążenie do rozwiązań problemów społecznych, w tym 

także problemów dotyczących osób niepełnosprawnych, 

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
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V. Formy współpracy 

§ 5 

1. Współpraca gminy z podmiotami Programu odbywa się w formach pozafinansowych  

i finansowych. 

2. Do form pozafinansowych należy: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania  

w celu ich skutecznej realizacji, 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, 

projektów aktów normatywnych dziedzinach dotyczących podstawowej działalności 

statutowej tych organizacji,  

3) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji 

osiągnięć, 

4) koordynowanie działań i realizowanie wspólnych przedsięwzięć i imprez, 

5) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań 

publicznych z innych źródeł niż dotacja z budżetu gminy Modliborzyce, 

6) współudział w organizacji szkoleń i konferencji mających na celu podniesienie 

sprawności funkcjonowania organizacji. 

3. Do form finansowych współpracy należy zlecanie realizacji zadań poprzez: 

1) powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie jego realizacji, 

2) wspieranie wykonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. 

 

VI.  Priorytetowe zadania publiczne 

 

§ 6 

1. Współpraca pomiędzy Gminą Modliborzyce a organizacjami pozarządowymi dotyczy 

sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

2. Priorytetowymi obszarami współpracy w 2023 roku są: 

1) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a) upowszechnianie kultury fizycznej  i rekreacji ruchowej, 

b) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym  

i ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, 

c) organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych o charakterze 

gminnym, 

d) współzawodnictwo szkół, drużyn sportowych i aktywizacja środowisk     

młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji, 

e) wspieranie działań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych 

zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań.      

2) W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) niesienie pomocy medycznej dla osób niepełnosprawnych, 

b) poprawa zdrowia osób niepełnosprawnych i podniesienie ich sprawności 

fizyczno – ruchowej, 
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c) promocja zdrowia – badania profilaktyczne.  

3) W zakresie zadań publicznych dotyczących pomocy społecznej: 

a) całodobowe zabezpieczenie miejsc, w tym interwencyjnych dla skierowanych 

mieszkańców Gminy Modliborzyce w schronisku, noclegowni, ogrzewalni dla 

osób bezdomnych. 

 

 

VII.  Okres realizacji programu 

 

§ 7 

Program współpracy Gminy Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 będzie realizowany 

od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 

 

VIII.  Sposób realizacji programu 

§ 8 

1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są: 

1) Rada Miejska w Modliborzycach - w zakresie wyznaczenia kierunków współpracy 

gminy z organizacjami pozarządowymi oraz określania wysokości środków 

przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje, 

2) Burmistrz Modliborzyc – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami,  

a w szczególności: 

a) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy oraz 

powoływania komisji konkursowych, 

b) wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie 

rekomendacji komisji konkursowej. 

3) Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy – prowadzące 

działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom gminy. 

4) Komórki organizacyjne – w przypadku zlecenia przez Burmistrza Modliborzyc 

bezpośredniej współpracy z organizacjami, która w szczególności będzie polegała na: 

1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert na realizację zadań finansowanych 

ze środków budżetu gminy, 

2) dokonywaniu kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez dotowane 

organizacje pozarządowe, 

3) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji 

dotyczących współpracy z organizacjami. 
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IX. Wysokość środków planowanych na realizację programu 

§ 9 

1. Wysokość środków finansowych planowanych na sfinansowanie realizacji Programu 

współpracy Gminy Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 określa się  

w  kwocie 104 000 zł, aczkolwiek kwota ta może ulec zmianie w trakcie uchwalania 

budżetu przez Radę Miejską w Modliborzycach lub w trakcie roku budżetowego. 

2. Wysokość środków na poszczególne zadania pożytku publicznego określa uchwała 

budżetowa gminy Modliborzyce 

3. Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe nastąpi po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok. 

 

X.  Sposób oceny realizacji programu 

§ 10 

1. Miernikiem efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące: 

1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących realizację zadań publicznych, 

2) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

3) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji, 

4) liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań 

publicznych, 

5) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe, 

2. Burmistrz Modliborzyc, nie później niż do dnia 31 maja 2024 roku, przedłoży Radzie 

Miejskiej w Modliborzycach sprawozdanie z realizacji Programu. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 

XI. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

§ 11 

1. Program współpracy Gminy Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 utworzony został 

na bazie projektu programu.  

2. Projekt programu konsultowany był z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

3. Konsultacje odbywają się w sposób określony w uchwale Nr XXXI/235/2010 Rady Gminy 

Modliborzyce z dnia 29 września 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 
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4. Projekt programu zamieszczony był na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Modliborzycach, na stronie internetowej Gminy Modliborzyce: 

www.modliborzyce.pl oraz w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Modliborzycach. 

5. Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania wniosków i uwag dotyczących 

Programu.  

6. Projekt uchwały o przyjęciu programu wraz z projektem programu jest poddawany pod 

obrady Rady Miejskiej w Modliborzycach. 

7. Po przyjęciu przez Radę Miejską w Modliborzycach Programu, zostaje on opublikowany 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz zamieszcza się go  

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Modliborzyce – 

www.modliborzyce.pl 

 

XII.  Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  

 w otwartych konkursach ofert 

 § 12 

1. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Modliborzyc celem 

opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert. 

2. Komisja konkursowa powinna liczyć minimum 3 członków. 

3. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności 

wyznaczony przez niego Członek komisji. 

4. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach. 

5. Komisja konkursowa rozpatruje oferty niezwłocznie po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert. 

6. Do zadań komisji należy w szczególności: 

1) Ocena złożonych ofert pod względem formalnym, 

2) Ocena merytoryczna złożonych ofert, 

3) Sporządzenie protokołu z przebiegu prac komisji.  

4) Protokół będzie dodatkowo zawierał propozycję przyznania dotacji.        

 

http://www.modliborzyce.pl/

