
  

Program współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2023. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.); 

2) działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność określoną w 

art. 3. ust. 1 ustawy tj. działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje 

pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie; 

3) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe  w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie, czyli organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych 

i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia; 

4) programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Magnuszew   

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na 2023 rok; 

5) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Magnuszew; 

6) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć strefę zadań publicznych określoną 

w art. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

7) dotacji – należy przez to rozumieć dotacje w rozumieniu art. 127 ust 1 pkt 1lit. e oraz 

art. 221 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 

r. poz. 1327, z późn. zm.); 

8) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych, o których mowa w art.11 ustawy ; 

9) trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecenia realizacji zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert, kreślony w art. 19a 

ustawy; 



 

Rozdział II 

Cel programu 

 

1. Celem głównym współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest  systematyczna poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez coraz lepsze zaspokajanie ich potrzeb społecznych oraz kształtowanie 

demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie  

i umacniane partnerstwa miedzy Gminą Magnuszew a organizacjami pozarządowymi oraz  

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

 

2. Celami szczegółowymi programu są: 

1) wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz umacnianie w świadomości 

poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycje; 

2) ugruntowanie pozycji organizacji pozarządowych jako partnerów samorządu  

w działaniu na rzecz rozwoju lokalnego; 

3) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców w gminie 

Magnuszew; 

4) kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym; 

5) wzmocnienie aktywności młodzieży, 

6) aktywizowanie osób starszych. 

 

 

Rozdział III 

Przedmiot i zasady współpracy 

 

1. Przedmiotem współpracy Gminy Magnuszew z organizacjami będzie realizacja zadań 

publicznych określonych w art. 4 ust. 1 , który określa ustawowy zakres sfery zadań pożytku 

publicznego i obejmuje praktycznie wszystkie istotne dziedziny realnego i potencjalnego 

zainteresowania samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

działających w sferze pożytku publicznego, o ile zadania te są zadaniami własnymi Gminy 

oraz zgodnymi z jej dokumentami strategicznymi. 

2. Współpraca Gminy z organizacjami: 



1) będzie się odbywać w pierwszej kolejności w obszarach priorytetowych wskazanych w 

niniejszym programie, takich jak: 

 

- edukacja, oświata i wychowanie 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz  

świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu. 

 

2) będzie się opierać na zasadach wynikających z ustaw. tj. pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

 

 

Rozdział IV 

Formy współpracy 

 

Współpraca w obszarach, o których mowa wyżej może przybierać formy finansowe  

i pozafinansowe.  

 

Forma współpracy finansowej 

1. Finansowa forma współpracy może dotyczyć wszystkich obszarów, a w szczególności: 

sportu, kultury fizycznej i rekreacji i polegać będzie na realizacji zadań w oparciu o środki 

finansowe dostępne w budżecie Gminy na rok 2023. 

2. Współpraca finansowa polegać może na zlecaniu zadań publicznych w formie wspierania 

lub powierzania ich wykonawstwa wraz z udzieleniem dotacji na ten cel. 

3. Zlecanie następuje w drodze przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert , 

chyba, że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania.  

4. Tryb ogłaszania otwartych konkursów ofert na zlecanie zadań publicznych określa się w 

drodze zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew. 



5. Środki finansowe pochodzące z dotacji przeznaczone są wyłącznie na wykonanie 

określonego przedsięwzięcia. 

6. Organizacje pozarządowe mogą oddolnie zgłaszać wnioski o ogłoszenie konkursu na 

realizację zadania publicznego lub ofertę jego realizacji, w partnerstwie z gminą, albo też 

samodzielnie. 

7. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert 

odbywa się na zasadach określonych w art. 19 a ustawy, po spełnieniu warunków: 

1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 1 000 zł., 

2) zadanie publiczne musi być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 

 

 

Formy współpracy pozafinansowej 

 

a) udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych, 

  b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

  c) pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych, 

d) udzielanie informacji o istnieniu możliwych źródeł finansowania, pochodzących z poza 

budżetu gminy i udzielenie pomocy w ich pozyskiwaniu,  

  e) promocja działalności podmiotów  programu m.in. poprzez informacyjne artykuły na  

      stronie internetowej gminy. 

f) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i grupom nie formalnym 

współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie ze źródeł 

pozafinansowych, 

g) realizacja wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie  

z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowych,  



h) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym, inicjatywnym oraz d/s 

opracowania diagnoz, programów i strategii, zwłaszcza dotyczących zadań statutowych 

organizacji, 

i) użyczanie sprzętu multimedialnego na potrzeby powyższych spotkań.  

 

Rozdział V 

Sposób realizacji programu 

 

Program jest realizowany poprzez współpracę pomiędzy podmiotami: 

 Radą Gminy Magnuszew, jako organem stanowiącym, uchwalającym Program oraz 

określającym wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu; 

 Wójtem Gminy Magnuszew, jako organem wykonawczym, realizującym Program; 

 Organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych gminy; 

 Grupami nieformalnymi w zakresie odpowiadającym działaniom gminy. 

 

Wójt Gminy Magnuszew realizuje Program za pośrednictwem komórek organizacyjnych 

Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, merytorycznie odpowiedzialnych za 

poszczególne zadania publiczne.  

 

Rozdział VI 

Priorytetowe zadania publiczne 

 

1.Zadaniami priorytetowymi współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 

są zadania z zakresu: 

1) Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa 

Gminy Magnuszew, poprzez: 

a) stałe zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach działalności klubów sportowych, 

b) imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, 

c) upowszechnianie zasad zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży. 

2) Kultury, historii  i ochrony dziedzictwa narodowego, poprzez: 

a) wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje, historię  

i dziedzictwo kulturowe Gminy Magnuszew oraz jej mieszkańców, 



b) wydawanie materiałów promujących Gminę Magnuszew, publikacji historycznych, 

przyrodniczych, naukowych oraz innych materiałów okolicznościowych 

związanych z Gminą Magnuszew, 

c) upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, 

wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej. 

3) Edukacji, oświaty  i wychowania, poprzez: 

a) wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień uczniów, 

b) wspieranie działań w zakresie edukacji ekologicznej, 

c) wspieranie projektów animujących przestrzeń publiczną, 

d) rozwijanie wolontariatu. 

 

Rozdział VII 

Okres realizacji programu 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023 będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r  

do 31 grudnia 2023r. 

 

Rozdział VIII 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu zależna jest od 

budżetu na rok 2022, która może ulec zmianie w zależności od potrzeb i priorytetów.  

Rozdział IX 

Sposób oceny realizacji programu 

 

1. Wójt Gminy Magnuszew po zakończeniu roku budżetowego przedstawi sprawozdanie 

z realizacji programu w terminie do 30 kwietnia 2024 roku. Do 31 marca 2024 roku 

organizacje pozarządowe mogą przekładać informację o realizacji zadania publicznego 

z ich udziałem.   

2. Ocena realizacji programu opierać się będzie o następujące wskaźniki: 

a) liczbę przeprowadzonych otwartych konkursów ofert, 

b) liczbę ofert złożonych przez podmioty programu, 

c) liczbę zawartych umów, 



d) wysokość środków przekazanych podmiotom programu, 

e) liczbę podmiotów programu biorących udział w konsultacjach 

f) wysokość udzielonych dotacji. 

 

Rozdział X 

Powołanie komisji konkursowej i zasady ich działania 

 

Każdorazowo w związku z ogłaszaniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych Wójt Gminy Magnuszew w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową 

opiniującą oferty pod względem formalnym i merytorycznym.      

W drodze zarządzenia Wójt Gminy ustala także skład komisji konkursowej i zasady jej 

działania. W skład komisji wchodzi przedstawiciel organizacji pozarządowych. 

Protokół z przebiegu konkursu wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na które 

proponuje się udzielenie dotacji lub nieprzyjęcia ofert, oraz pozostałą dokumentację 

konkursową komisja przedkłada Wójtowi Gminy.                  

Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady 

Gminy Magnuszew dokonuje Wójt Gminy, poprzez ogłoszenie wyników konkursu.           

Decyzja Wójta Gminy Magnuszew jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie 

 

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 

Projekt programu przekazany został do konsultacji poprzez zamieszczenie stosownej 

informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.             

W prawach nieuregulowanych niniejszym Programem zastosowanie mają przepisy ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. 

 

 

 

 


