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Wstęp 
 

Nadrzędnym założeniem władz Gminy Komarów-Osada jest służenie mieszkańcom 

w sposób najskuteczniejszy w ramach możliwości i środków, jakimi dysponuje. 

Powszechnie wiadomo, że organizacje pozarządowe skupiają najaktywniejszych 

i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli. Dlatego współpraca władz Gminy 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego zlokalizowanymi na terenie Gminy Komarów-Osada może przynieść wiele 

wzajemnych korzyści. Gmina będzie zlecać wybrane, merytoryczne zadania osobom, 

które znają je nie z teorii, a z życiowych doświadczeń. Osoby te zwykle „mocniej czują” 

zadania, identyfikują się z nim wiedząc, co jest dla nich najlepsze. To budzi i umacnia 

w społeczności lokalnej poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. 

W konsekwencji przyczyni się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Pobudzona w ten 

sposób aktywność mieszkańców będzie procentowała głębszym zrozumieniem kolejnych 

działań podejmowanych przez władze gminy, a w konsekwencji identyfikacją z nią. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 

z późn. zm.). 

2. Program współpracy określa: cel, priorytetowe kierunki współpracy, formy i zasady 

współpracy, jednostki odpowiedzialne za realizację oraz zasady finansowania 

programu. 

3. Program współpracy skierowany jest do organizacji i podmiotów, które prowadzą 

swoją działalność na terenie Gminy Komarów-Osada lub na rzecz jej mieszkańców. 

4. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:  

1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);  

2) Organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizację pozarządową w myśl art. 3 ust.2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  

 



3) Programie –rozumie się przez to Program współpracy Gminy Komarów-Osada z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok;  

4) Konkursie –rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust.2 i w art. 

13 ustawy;  

5) Innych podmiotach –rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;  

6) Dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1  

oraz 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r.  

poz. 305 z późn. zm.).  

 

Rozdział II 

Cele programu 

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

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok jest efektywne wykorzystywanie 

społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Komarów-

Osada.  

2. Cel główny jest realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:  

1) określenie priorytetowych kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  

2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych,  

3) wykorzystanie potencjału oraz możliwości organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego,  

4) poszerzenie działań gminy w zakresie nie objętym przez jej struktury  

 

Rozdział III 

Zasady Współpracy 

Współpraca Gminy Komarów-Osada z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

działającymi w sferze pożytku publicznego odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady:  

a) pomocniczości – oznacza współpracę opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, dążących 

do jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,  

b) suwerenności stron – oznacza, że Gmina i organizacje pozarządowe mają prawo 

do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów 

rozwiązywania problemów,  

c) partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów  



d) efektywności – polega na osiąganiu możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań 

publicznych, 

e) uczciwej konkurencji i jawności – oznacza zlecanie wykonywania zadań publicznych w oparciu 

o otwarte konkursy ofert i udostępnianie informacji o zamiarach i celach realizowanych zadań 

publicznych.  

 

Rozdział IV 

Zakres przedmiotowy współpracy 

Obszar współpracy Gminy Komarów-Osada z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje sferę zadań publicznych, 

o których mowa w art. 4 ust. 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie 

odpowiadającym zadaniom gminy.  

 

Rozdział V 

Forma współpracy 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych będzie odbywała się w następujących 

formach:  

1. Współpraca finansowa będzie polegała na:  

a) powierzaniu lub wspieraniu wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji 

na finansowanie ich realizacji w ramach umów jednorocznych;  

c) udzielanie w trybie i na zasadach określonych w art. 19a ustawy tzw. małych dotacji 

na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

2. Współpraca pozafinansowa Gminy Komarów-Osada z podmiotami Programu to:  

- wzajemne informowanie się o kierunkach planowanej i realizowanej działalności 

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków, 

-  publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Gminy,  

- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów  

administracji publicznej,  

- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio 

do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych dotyczących dziedzin działalności 

statutowych organizacji,  

- organizowanie otwartych spotkań przedstawicieli organizacji z przedstawicielami samorządu 

oraz prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (konferencje, szkolenia, projekty partnerskie),  



- udzielanie przez samorząd Gminy wsparcia technicznego dla organizacji, tj. nieodpłatne 

udostępnianie, w miarę możliwości, sal, pomieszczeń, budynków będących własnością gminy 

oraz wypożyczanie sprzętu technicznego na spotkania, szkolenia, konferencje,  

- informowanie i udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

w zakresie pozyskiwania środków finansowych z różnego rodzaju źródeł, 

- doradztwo oraz udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej i organizacyjnej 

organizacjom pozarządowym w przygotowaniu projektów oraz wniosków aplikacyjnych,  

- pomoc dla organizacji w poszukiwaniu partnerów zagranicznych do wspólnych projektów 

i przedsięwzięć służących współpracy międzynarodowej,  

- promowanie przez samorząd Gminy działalności organizacji i udzielanie pomocy w tworzeniu 

ich dobrego wizerunku,  

- obejmowanie patronatem Wójta inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

 

Rozdział VI 

Priorytetowe zadania publiczne 

1. W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego na 2022 rok przedstawione są następujące priorytetowe zadania 

publiczne:  

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:  

organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, zawodów sportowych, reprezentowanie gminy 

w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego. Propagowanie 

aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

2) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:  

działania na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej (w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej).  

3) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży:  

organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz konkursów krajoznawczych.  

4) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji regionu:  

Organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim mających znaczenie 

dla kultury gminy, w tym „Dożynki Gminne”, „Dni Komarowa”, obchody rocznicy Bitwy 

pod Komarowem. Promocja lokalnej twórczości ludowej. Wydawanie publikacji dotyczących 

dziedzictwa kulturowego gminy. 

5) Pomoc społeczna:  

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 

6) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Aktywizacja osób w wieku emerytalnym. 



2. Lista zadań wymienionych w pkt 1 informuje o podstawowych, priorytetach kierunkach 

współpracy w roku 2022, jednak nie stanowi o wyłącznym obszarze współpracy.  

3. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są 

realizowane dotychczas w inny sposób, w tym poprzez organy administracji publicznej. 

W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).  

 

Rozdział VII 

Okres realizacji Programu 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok będzie obejmował 

okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

 

Rozdział VIII 

Sposób realizacji Programu 

Program będzie realizowany poprzez:  

a) zlecenie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, w tym także w trybie określonym w art. 19 a ustawy,  

b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących  

ich działalności statutowej,  

c) organizowanie i współorganizowanie konferencji i spotkań których uczestnikami będą  

przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność  

pożytku publicznego,  

d) udzielanie stałego wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku,  

e) promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez informowanie na stronie internetowej 

Urzędu Gminy bądź w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Rozdział IX 

Zasady finansowania Programu oraz wysokości środków 

planowanych na jego realizację 



1. Środki na realizację niniejszego Programu ustalone będą w budżecie Gminy Komarów-Osada 

na 2022 rok. Przekazywanie środków finansowych regulowane będzie każdorazowo poprzez 

zawarcie stosownej umowy. 

2. W 2022  na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę 

w wysokości …… złotych (słownie: …………………………….). 

  

Rozdział X 

Sposób oceny realizacji programu 

1. Ocena realizacji programu będzie dokonywana na podstawie następujących wskaźników:  

a) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,  

b) liczb zawartych umów na realizację zadania publicznego,  

c) liczba umów zawartych w trybie art. 19 a, ustawy,  

d) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Komarów-Osada 

na realizację zadań publicznych,  

e) liczba projektów aktów normatywnych poddanych konsultacjom społecznym. 

f) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań 

publicznych,  

3. Sprawozdanie z realizacji Programu w 2023 roku zostanie przedłożone Radzie Gminy  

Komarów-Osada w terminie do dnia 31 maja 2023 roku.  

4. Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 3 zostanie opublikowane w Biuletynie informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu do dnia 31 maja 2023 roku. 

 

Rozdział XI 

Informacja o sposobie tworzenia Programu 

oraz przebiegu konsultacji 

1. W celu uchwalenia Programu podjęte zostały następujące działania:  

a) przygotowanie projektu Programu przez pracownika Urzędu Gminy Komarów-Osada,  

b) przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu oraz rozpatrzenie opinii i uwag 

do projektu, 

d) opracowanie Programu przez pracownika Urzędu Gminy Komarów-Osada z uwzględnieniem 

złożonych opinii i uwag, 

e) przedłożenie projektu Programu na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Komarów-

Osada oraz na sesji Rady Gminy. 

 



Rozdział XII 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych 

1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem na wykonanie zadań publicznych, 

wynikającym z rocznego programu współpracy Gminy Komarów-Osada z organizacjami 

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

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. 

zm.) w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert, Wójt Gminy Komarów-

Osada w drodze zarządzenia ogłasza nabór do komisji konkursowej, a następnie powołuje 

komisję konkursową w drodze zarządzenia. Procedurę ogłoszenia naboru na członków komisji 

określa Wójt w zarządzeniu. Komisja konkursowa działa zgodnie z regulaminem pracy, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia w sprawie powołania komisji.  

2. Komisja obraduje w składzie od 3 do 5 osób, a pracami komisji kieruje przewodniczący 

komisji.  

3. Członkowie komisji zobowiązani są wykonywać swoje obowiązki rzetelnie i obiektywnie, 

kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.  

4. Do zadań komisji należy:  

1) stwierdzenie liczby złożonych ofert,  

2) otwarcie kopert z ofertami i ich numeracja,  

3) zaopiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, 

4) sporządzenie protokołu z prac komisji, 

5) przedstawienie Wójtowi Gminy Komarów-Osada propozycji wyboru ofert 

najkorzystniejszych wraz z określeniem wysokości dotacji. 

 

Rozdział XIII 

Zakończenie 

Organizacje pozarządowe mogą kierować na bieżąco uwagi i propozycje dotyczące realizacji 

programu współpracy do pracowników Urzędu merytorycznie odpowiedzialnych za dany 

obszar działalności. 


