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Wstęp 

 

Wieloletni Program współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2021 

wyznacza kierunki i ramy współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi, tworząc 

warunki dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierając budowę partnerskich relacji 

między gminą, a sektorem pozarządowym. 

 Współpraca jednostek samorządów z organizacjami pozarządowymi stwarza szansę na lepsze 

zorganizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Ostróda. 

Niezmiernie ważne jest więc budowanie i utrwalanie podstaw trwałej i systematycznej współpracy 

administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi. 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Program określa w szczególności cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie prowadzenia działalności w 

sferze zadań publicznych gminy. 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszym programie mowa jest o: 

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

publicznego i o wolontariacie, 

2) gminie – rozumie się przez to Gminę Ostróda, 

3) radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Ostróda, 

4) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Ostróda, 

5) wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Ostróda, 

6) pracowniku – rozumie się przez to pracownika urzędu odpowiedzialnego za współpracę z 

organizacjami pozarządowymi 

7) organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizację pozarządową zgodnie z art. 3 ust. 

2 ustawy, 

8) podmiocie – rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 

9) programie – rozumie się przez to niniejszą uchwałę, 

10)  rocznym programie – rozumie się przez to uchwałę Rady Gminy Ostróda w sprawie Rocznego 

programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, podjętą na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy; 
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11)   zadaniu priorytetowym - należy przez to rozumieć zadanie, które ma pierwszeństwo wśród 

innych zadań realizowanych przez gminę i możliwe jest zlecenie jego realizacji organizacji 

pozarządowej lub podmiotowi.  

 

Rozdział 2 

Cele programu 

§ 3. 

1. Celem głównym programu jest wzmocnienie współdziałania gminy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami oraz budowanie relacji partnerskich we wzajemnych 

kontaktach. 

2. Cele szczegółowe programu to: 

1) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i podmiotów będących jednym z 

elementów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

2) rozwój partnerstwa publiczno – społecznego z ukierunkowaniem na zlecanie zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom, 

3) zwiększenie liczby zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym i 

podmiotom; 

4) poprawa jakości usług świadczonych przez organizacje pozarządowe i podmioty na 

rzecz mieszkańców gminy. 

 

Rozdział 3 

Zakres i przedmiot współpracy 

§ 4. 

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami obejmuje wykonywanie 

zadań publicznych w sferach pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, 

przewidzianych do realizacji w latach objętym programem, szczegółowo ujętych w rocznych 

programach.  

 

 

Rozdział 4 

Okres realizacji programu 

§ 5. 

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. 
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Rozdział 5 

Sposób realizacji programu 

 
§ 6. 

Realizatorami Programu są, w szczególności: 

1. Partnerzy ze strony gminy:  

1) rada i jej komisje, które wytyczają kierunki polityki społecznej gminy, uchwałą 

budżetową oraz uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określają 

wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez 

organizacje pozarządowe i podmioty, 

2) wójt, który powołuje zespoły wspólne, proponuje radzie zadania publiczne, których 

realizacja odbywać się może przez zlecenie ich wykonania organizacjom 

pozarządowym i podmiotom, 

3) jednostki organizacyjne gminy, 

4) Referat Oświaty, Wieloosobowe stanowisko do spraw Promocji, Kultury i Sportu, 

Referat Finansowy, Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego, Referat Organizacyjny i 

Spraw Obywatelskich urzędu, 

5) samodzielne stanowiska urzędu, 

6) pracownik pełniący funkcję łącznika i kreatora w sprawach roboczej koordynacji 

działań pomiędzy gminą a przedstawicielami poszczególnych organizacji 

pozarządowych i podmiotów oraz ich reprezentacją, którą jest Forum Organizacji 

Pozarządowych Gminy Ostróda zwane dalej Forum. 

2. Partnerzy ze strony organizacji pozarządowych: 

1) organizacje pozarządowe, podmioty oraz ich związki działające w sferze pożytku 

publicznego, 

2) Forum, będące reprezentacją organizacji pozarządowych i podmiotów, które stanowi 

zabranie ogółu organizacji pozarządowych i podmiotów. 

 

 

§ 7. 

1. Partnerzy współpracy są autonomiczni i suwerenni, a wzajemne oddziaływania regulują na 

zasadach umów i porozumień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami opiera się na sześciu 

podstawowych zasadach: 

1) zasada pomocniczości – gmina uznaje prawo samoorganizujących się obywateli do 

samodzielnego określania i rozwiązywania problemów społeczności, także należących do 
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sfery zadań publicznych. Gmina stosuje zasadę względnego pierwszeństwa organizacji 

pozarządowych i podmiotów w realizacji zadań publicznych, wspierając je w wypełnianiu 

tych zadań, 

2) zasada suwerenności stron – gmina respektuje niezależność i podmiotowość organizacji 

pozarządowych i podmiotów w realizacji zadań publicznych, wspierając je w wypełnianiu 

tych zadań, 

3) zasada partnerstwa – gmina traktuje organizacje pozarządowe i podmioty jako 

równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu 

sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych, 

4) zasada efektywności – gmina kierowała się będzie na wybór najbardziej efektywnego 

sposobu realizacji zadań publicznych proponowanych do realizacji przez organizacje 

pozarządowe i podmioty, 

5) zasada uczciwej konkurencji – gmina będzie równorzędnie traktowała organizacje 

pozarządowe i podmioty przy realizacji zadań publicznych, 

6) zasada jawności – gmina będzie udostępniała informacje na temat zamiarów, celów i 

środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych oraz o dotychczas ponoszonych 

kosztach prowadzenia tych zadań. 

 
§ 8. 

1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ma charakter finansowy i 

pozafinansowy. 

2. Współpraca finansowa obejmuje: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom poprzez 

otwarte konkursy ofert; 

2) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom poprzez tryb 

pozakonkursowy; 

3) dofinansowanie wkładu własnego organizacji  

4) udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań w sferze pożytku publicznego. 

5) Pozyskiwanie środków z innych źródeł poprzez: 

a) rekomendacje projektów – w celu ułatwienia pozyskiwania przez organizacje 

pozarządowe i podmioty środków finansowych, wójt może rekomendować 

składany projekt do instytucji grantodawczej, 

b) obejmowanie patronatem – wójt może objąć patronatem finansowym  

lub/i niefinansowym inicjatywę realizowaną przez organizację pozarządową 

lub podmiot, 
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c) partnerstwo – gmina może być partnerem w projektach kierowanych przez 

organizacje pozarządowe lub podmioty do funduszy europejskich (lub 

innych), a co za tym idzie może partycypować w kosztach ich realizacji. 

3. Współpraca pozafinansowa obejmuje: 

1) Forum - na Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Ostróda zapraszane są 

wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie gminy. Forum 

ma na celu m. in. ocenę współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami oraz wypracowanie priorytetów współpracy na kolejne lata, 

2) współpraca zagraniczna - w celu ułatwienia nawiązywania kontaktów zagranicznych 

organizacji pozarządowych i podmiotów, gmina będzie zapraszała przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i podmiotów na organizowane przez siebie spotkania, 

seminaria, konferencje z udziałem gości zagranicznych, 

3) udostępnianie lokali - organizacje pozarządowe nie dysponujące własnym lokalem 

mogą realizować cele statutowe (organizacja np. spotkań, konferencji, szkoleń, 

imprez okolicznościowych, zajęć sportowych, warsztatowych, itp.) w  lokalach 

udostępnionych przez gminę w ramach posiadanych możliwości, 

4) współpraca w zakresie tworzenia i konsultowania aktów prawa miejscowego- 

przystępując do tworzenia aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotu, samorząd zaprasza  

do współpracy lub zaopiniowania przedstawicieli organizacji pozarządowych i 

podmiotów, zgodnie z uchwałą Nr XLIX/237/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 

2010 r. w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z 

organizacjami pozarządowymi, 

5) wymiana informacji - za przekaz informacji z gminy do organizacji pozarządowych i 

podmiotów odpowiada pracownik, o którym mowa w § 2 pkt 6. System wymiany 

informacji składa się z następujących elementów: 

a) strona internetowa - na oficjalnej stronie internetowej gminy istnieje 

zakładka dotycząca organizacji pozarządowych i podmiotów p.n. „organizacje 

pozarządowe”. Na stronie zamieszczane będą aktualne informacje i 

ogłoszenia dotyczące programów partnerskich, a także aktualnych 

konkursów grantowych, 

b) baza adresów e-mailowych organizacji pozarządowych - pracownik prowadzi 

bazę adresów e-mailowych organizacji pozarządowych, poprzez którą 

przekazywane są informacje. 

6) współpraca w zakresie promocji organizacji pozarządowych i gminy: 
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a) gmina w miarę możliwości będzie zamieszczała informacje o wiodących 

organizacjach pozarządowych i podmiotach w wydawanych przez siebie 

materiałach informacyjno-promocyjnych, 

b) w uzasadnionych przypadkach w miarę możliwości gmina przekazywać będzie 

organizacjom pozarządowym lub podmiotom, materiały promocyjne, 

c) organizacje pozarządowe i podmioty współpracujące z gminą (realizujące 

zadania publiczne) są zobowiązane do promocji gminy podczas 

realizowanych projektów, wydawanych publikacji, organizacji konferencji itp. 

Wszystkie materiały publikowane na wszelkich nośnikach, finansowane ze 

środków samorządu, powinny zawierać herb gminy (wzór logo, w formie 

pliku, można uzyskać na stronie Urzędu Gminy Ostróda 

www.gminaostroda.pl/userfiles/images/herbugo_wektorowy.cdr) oraz 

informację: „Zrealizowano ze środków Samorządu Gminy Ostróda”. 

 

 

Rozdział 6 

Priorytetowe zadania publiczne w latach 2019 – 2021 

§ 9. 

1. Do priorytetowych zadań publicznych w latach 2019 – 2021 zlecanych organizacjom 

pozarządowym i podmiotom należą: 

1) w  zakresie pomocy społecznej – wysokość planowanej dotacji:  

 3 239 724,00zł na zadania: 

a) powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie – 

3 194 724,00 zł - zadanie polega na udzielaniu specjalistycznych usług 

opiekuńczych w środowiskowym domu pomocy w celu podtrzymywania i 

rozwijania umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego 

życia  

b) Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” – 45 000,00 zł  

 

2) W zakresie nauki, oświaty i wychowania – wysokość planowanej dotacji: 132 000,00 zł na 

zadanie:  

c) dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie – 132 000,00 zł  
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2. Lista zadań publicznych o charakterze wieloletnim, wymienionych w ust. 1, może ulec zmianie. 

3. Zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom precyzuje roczny 

program. 

 

Rozdział 7 

Wysokość środków planowanych na realizację programu 
 

§ 10. 
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych o charakterze 

wieloletnim zostanie określona w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

2. Roczny program szczegółowo precyzuje cele i zakres współpracy, priorytetowe zadania publiczne 

oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w danym roku budżetowym. 

3. Planowana wysokość środków na realizację programu wynosi 3 371 724,00zł. 

 

 

Rozdział 8 

Sposób tworzenia i realizacji programu oraz przebieg konsultacji społecznych 

 

§ 11 

1. Harmonogram prac nad przygotowaniem programu: 

1) opracowanie projektu programu, 

2) skierowanie projektu programu do konsultacji społecznych, 

3) rozpatrzenie złożonych opinii i uwag do projektu programu, 

4) przedłożenie projektu programu radnym i skierowanie pod obrady rady. 

2. Celem prowadzenia konsultacji społecznych przy tworzeniu aktów, dotyczących działalności 

statutowej organizacji pozarządowych jest stworzenie płaszczyzny partycypacji społecznej. 

3. Szczegółowy sposób konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami 

pozarządowymi określa uchwała XLIX/237/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. w 

sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami 

pozarządowymi. 

4. Realizacja programu odbywa się, co do zasady, poprzez ogłaszanie otwartych konkursów 

ofert. 
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Rozdział 9 

Monitoring i ewaluacja programu 

§ 12 

Bieżącym monitoringiem współpracy zajmuje się pracownik we współpracy z partnerami wskazanymi 

w § 7 niniejszego programu. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów 

współpracy, sposobu realizacji zadań publicznych oraz efektywności i przedstawianiu tej oceny 

wójtowi, radzie oraz organizacjom pozarządowym i podmiotom. 

§ 13 

1. Ewaluacji wewnętrznej stanu współpracy, w tym za rok poprzedni, dokonuje corocznie 

pracownik. 

2. Wnioski z ewaluacji przedstawiane są wójtowi, radzie oraz organizacjom pozarządowym i 

podmiotom. 

 

 

 


