
OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Olesno ogłasza konsultacje w sprawie projektu wieloletniego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 w celu poznania ich uwag i 

opinii na temat tego programu. 

Opinie i uwagi na temat projektu poddanego konsultacji mogą być przekazane pocztą 

elektroniczną na adres:sekretarz@gminaolesno.pl lub tradycyjną na adres: 

Urząd Gminy  

ul. Wł. Jagiełły 1 

33-210 Olesno 

 

Zakres konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie 

naszej gminy. 

Rozpoczęcie konsultacji – 25 września 2017r. 

Zakończenie konsultacji – 6 października 2017r. 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji – Janusz Plata 

Sekretarz Gminy. 

 

mgr inż.Witold Morawiec 

Wójta Gminy Olesno 

 

Załącznik do Uchwały 

Nr  (PROJEKT) 

Rady Gminy Olesno 

z dnia  

 

Wieloletni program współpracy Gminy Olesno  

z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 - 2022 

 

Cele programu 

 

Celem głównym programu jest długofalowe i jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy Gminy Olesno. Prowadzenie aktywnej polityki w 

zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest 

jednym z ważniejszych zadań gminy. 

Celami szczegółowymi programu są: 

1. Zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych. 

2. Zwiększanie aktywności i poziomu zaangażowania mieszkańców gminy i organizacji 

pozarządowych w rozwój gminy. 

3. Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu. 

 

Rozdział 1 

Przedmiot  współpracy 

 

Przedmiotem współpracy władz Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi jest 

realizacja zadań gminy określonych w ustawach, a w szczególności: 

a) w zakresie porządku i bezpieczeństwa mieszkańców w tym ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej, 
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b) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

c) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

d) działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,  

e) podwyższania efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy, 

f) tworzenia systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, 

g) określenia potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania. 

 

Rozdział 2 

Partnerzy współpracy  

 

1. Organizacjami, z którymi współpracuje samorząd Gminy Olesno są w szczególności: 

a) stowarzyszenia, 

b) fundacje, 

c) ochotnicze straże pożarne, 

d) kluby sportowe – stowarzyszenia kultury fizycznej lub ich związki, 

e) grupy nieformalne (niesformalizowane inicjatywy obywatelskie), 

f) stowarzyszenia zwykłe, 

g) „inicjatywy szkolne”, 

h) organizacje działające w sferze kultury, 

i) organizacje działające w ramach związków wyznaniowych (np. parafie, grupy 

charytatywne, zakłady opiekuńcze). 

2. W niniejszym Programie nie mogą brać udziału partie polityczne (ani fundacje przez 

nie utworzone), związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy 

zawodowe, spółki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej. 

 

Rozdział 3 

Sposoby realizacji  

 

Gmina Olesno realizuje zadnia publiczne we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach: 

a) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawach, 

b) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w 

szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

c) udziału w miarę możliwości organizacji pozarządowych w działaniach 

programowych samorządu, 

d) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków 

komunalnych oraz udostępnienia lokalu na spotkania organizacjom pozarządowym. 

 

Rozdział 4 

Zlecanie realizacji zadań publicznych 

 

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym może nastąpić w 

formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach. 

2. Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być udzielone na: 

a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego 

funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, 

b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 

c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, 



d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego, 

e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, 

f) działalność polityczną lub religijną. 

 

Rozdział 5 

Zasady współpracy 

 

Współpraca samorządu Gminy Olesno z organizacjami odbywać się będzie na zasadach: 

a) pomocniczości, co oznacza, że samorząd gminy powierzać będzie realizację swoich 

zadań publicznych organizacjom a te zagwarantują, że wykonają je w sposób 

profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy, 

b) suwerenności, co oznacza, że zasady współpracy pomiędzy organami gminy, a 

organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i 

niezależności w swojej działalności statutowej, 

c) partnerstwa, co oznacza, że samorząd korzystał będzie z doświadczeń organizacji w 

planowaniu priorytetów realizowanych przez Gminę, określeniu sposobu ich 

realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców gminy, sugerowaniu 

zakresu współpracy, 

d) efektywności, co oznacza, że samorząd gminy i organizacje wspólnie dążyć będą do 

osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych,  

e) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że samorząd gminy udostępni 

organizacjom informację o celach, kosztach i planowanych efektach współpracy, a 

także wszystkich środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na 

współpracę z nimi oraz kryteriach i sposobie oceny projektów, a organizacje 

udostępnią samorządowi m.in. dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej, 

sposobu funkcjonowania, rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności oraz 

sytuacji finansowej. 

 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych   

      corocznie określa uchwała budżetowa Gminy Olesno, a wcześniej jej projekt. 

2. Ocenę realizacji programu dokonuje się w oparciu o: 

a) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

b) liczbę ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 

c) liczbę zawartych umów dotyczących realizacji zadań publicznych, 

d) wysokość kwot udzielonych dotacji, 

e) wielkość wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych 

wniesionego do realizacji poszczególnych zadań, 

f) liczbę beneficjentów zrealizowanych zadań. 

3. Opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert dokonuje komisja konkursowa 

powołana przez Wójta zarządzeniem. W zarządzeniu Wójt określa skład komisji oraz 

zasady jej działania.  

4. Program będzie realizowany w latach 2018 – 2022. 

5. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia  

      w swoich materiałach informacyjnych, promocyjnych itp. zapisu o finansowaniu lub  

      dofinansowaniu zadania przez samorząd Gminy Olesno.    

 


