
                                                                           Projekt  
Uchwała Nr    /    /2022 
Rady Gminy  Brzeziny 
z dnia     .        .2022 r.  

 
w sprawie: przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
                     oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  
                     publicznego na rok 2023. 
 

  Na podstawie art. 7 ust. 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm. ) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1327 ze zm. ) uchwala się,    co następuje: 

 
 

§ 1. 
Przyjmuje się Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny. 
 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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Załącznik do uchwały Nr        /     /2022 
Rady Gminy Brzeziny z dnia     .       .2022 r.  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  
publicznego na rok 2023 

 

Program współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2023. 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

1. Program współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami pozarządowymi jest 
elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej. 

2. Program określa obszary, formy, zasady, zakres współpracy organów 
samorządowych Gminy Brzeziny z organizacjami oraz priorytety zadań publicznych, 
których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.  

3. Rada Gminy Brzeziny będzie zapewniać środki na realizację celów publicznych, 
związanych z wykonywaniem zadań Gminy Brzeziny przez organizacje pozarządowe. 

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 wolontariacie (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1327       z 
późn.zm.), 

2) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne          i 
jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 pkt 1,4                 z 
zastrzeżeniem art. 21 i 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                      o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1327  z 
późn.zm.), 

3) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Brzeziny              z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, 

4) konkursie – należy przez to rozumieć konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 
ust.1 ustawy,  

5) Gminie – rozumie się przez to Gminę Brzeziny, 

6) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy Brzeziny, 
7) Komisjach Rady – rozumie się przez to Komisje Rady Gminy Brzeziny, 
8) Wójcie Gminy – rozumie się przez to Wójta Gminy Brzeziny.  

Rozdział II. Cele programu. 

1. Celem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest określenie 
czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę Brzeziny działań organizacji 
pozarządowych poprzez zlecanie im ustawowych zadań gminy.  

2. Priorytetem Gminy Brzeziny jest jak najlepsze zaspakajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest 
jednym z elementów efektywnego kierowania Gminą Brzeziny. Podstawowymi 
korzyściami takiej współpracy są między innymi: 

1) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie      i 
swoje otoczenie, 
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2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności 
lokalnych, 

3) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu 
rozpoznaniu występujących potrzeb. 

Rozdział III. Zasady współpracy. 

1. Zlecanie realizacji zadań przez Gminę organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności 
te zadania, które Program określa jako zagadnienia priorytetowe             i odbywa 
się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne 
przewidują inny tryb zlecenia, lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w 

inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w 
trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych). 

2. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań są ogłaszane i przeprowadzane           w 
oparciu o przepisy ustawy i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych oraz 
przepisów właściwego organu Gminy.  

Rozdział IV. Zakres przedmiotowy. 

1. Przedmiotem współpracy organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych   z 
organizacjami pozarządowymi jest: 
1) wspólne określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb i tworzenie systemowych 

rozwiązań problemów społecznych, 
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
3) udział w realizacji ustawowo określonych zadań gminy, 
4) realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w szczególności w 

zakresie: 

a) pomocy społecznej, 
b) ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 
c) sportu i turystyki, 
d) kultury i sztuki, 
e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

f) wspierania i organizowania form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców 
gminy, szczególnie dzieci, młodzieży osób niepełnosprawnych i osób w wieku 
emerytalnym,  

g) ekologii i ochrony środowiska, 
h) integracji mieszkańców gminy, 
i) promocji i organizacji wolontariatu. 

Rozdział  V. Formy współpracy. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ma charakter finansowy 
oraz pozafinansowy i polega na: 

1. Zlecaniu organizacjom realizacji zadań Gminy poprzez: 

1) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji, 
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2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez stwarzanie warunków do 
ich realizacji oraz udzielanie dotacji na współfinansowanie zadania (częściowe 
dofinansowanie realizacji zadania).  

2. Wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności                   i 
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.  

3. Konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi na wniosek Wójta ważnych kwestii 
oraz projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. 

4.  Tworzeniu wspólnego kalendarza realizacji zadań publicznych. 
5. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności: 

1) udzielanie pomocy dla organizowania przez organizacje spotkań otwartych, 
których tematyka wiąże się z Programem, (np. poprzez możliwość nieodpłatnego 
udostępnienia lokalu, środków technicznych), 

2) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań 
publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy, 

3) organizację lub współudział Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum 
wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania 
organizacji, 

4) nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem oraz 
powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się        w 
drodze konkursu ofert, 

5) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu, 
6) obejmowanie przez Wójta patronatu nad imprezami organizowanymi przez 

organizacje pozarządowe. 

Rozdział   VI. Priorytetowe zadania publiczne 

1. Rada Gminy, na podstawie kalendarza imprez i uroczystości oraz wniosków 
składanych przez organizacje do Gminy, a także na podstawie dotychczasowego 
przebiegu współpracy Gminy z organizacjami uznaje, że do zagadnień 
priorytetowych, których realizacja w roku 2023 przez partnerów Programu jest 
najpilniejsza, należą przedsięwzięcia: 

1) w zakresie pomocy społecznej: 

a) wspomagania osób bezdomnych, najuboższych i niepełnosprawnych 

2) w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej: 

a) przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom oraz łagodzenia ich 
skutków, 

b) edukacji prozdrowotnej. 

3) w zakresie sportu i turystyki: 

a) organizacja i udział w zawodach sportowych i imprezach sportowo-
rekreacyjnych oraz turystycznych o charakterze masowym dla mieszkańców 
gminy,  

b) prowadzenie pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą w sekcjach sportowych 
oraz stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu,  

c) propagowanie sportu poprzez czynny i bierny udział mieszkańców gminy. 
 

4) w zakresie wspierania działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej. 
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5) w zakresie upowszechniania kultury poprzez: 

a) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę oraz kultywowanie lokalnej  
tradycji, 

b) współudział i organizację imprez okolicznościowych związanych ze świętami 
narodowymi oraz promocją Gminy, 

c) tworzenie warunków dla prowadzenia orkiestr, chórów oraz innych zespołów 
muzycznych, wokalnych i wokalno – muzycznych. 
 

6) w zakresie wspierania i organizowania form spędzania wolnego czasu dla 
mieszkańców gminy, szczególnie dzieci, młodzieży osób niepełnosprawnych       i 
osób w wieku emerytalnym. 

7) w zakresie wspierania inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska. 

8) w zakresie wspierania inicjatyw służących  integracji mieszkańców gminy. 

9) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. 

Rozdział VII. Okres realizacji programu. 

Program realizowany jest w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

Rozdział VIII. Sposób realizacji programu. 

1. Roczny Program realizowany jest we współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami. 

2. Realizacja Programu odbywać się będzie, poprzez zlecanie w drodze otwartego konkursu 
ofert organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizacji zadań publicznych. 

3. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają ocenie formalnej                        i 
merytorycznej  przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy. 

Rozdział IX. Wysokość środków planowanych  na realizację programu. 

1. Na realizację zadań publicznych planuje się środki finansowe do kwoty 30 000,00 
zł. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań 
wymienionych w niniejszym programie określi uchwała budżetowa Gminy Brzeziny 
na 2023 r. 

Rozdział X. Sposób oceny realizacji programu. 

1. Ocena realizacji programu dokonywana jest poprzez sprawozdanie z realizacji 
Programu. 

2. Mierniki efektywności programu oparte są na informacjach dotyczących jego 
realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności: 
1) liczbie otwartych konkursów ofert, 
2) liczbie złożonych ofert, 
3) liczbie umów zawartych na realizację zadania publicznego, 
4) liczbie umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane lub  

 unieważnione), 
5) liczbie organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz     

lokalnej społeczności, 
6) prawidłowości i terminowości złożenia sprawozdania końcowego z wykonania 

zadania publicznego. 
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Rozdział XI. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji. 

1. Projekt programu tworzony jest na podstawie kierunków działań strategicznych Gminy 
oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi,                 o 
których mowa w ust. 2. 

2. Konsultacje projektu programu przeprowadza się w sposób określony w art.5 ust.5 
ustawy tj. w sposób określony w Uchwale   Nr XLII/296/2010 Rady Gminy Brzeziny z 
dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 

3. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

4. Po naniesieniu poprawek zgłoszonych w trakcie konsultacji program zostaje skierowany 
pod obrady Rady Gminy celem podjęcia uchwały. 

Rozdział XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych  
                         do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

1. W celu opiniowania złożonych  ofert w ramach ogłaszanych w 2023 roku otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań publicznych, Wójt Gminy Brzeziny powołuje 
imienny skład komisji konkursowych w drodze zarządzenia, wyznaczając 
Przewodniczącego, który kieruje jej pracami. 

2. Komunikat zapraszający do zgłaszania kandydatur na członków komisji 
konkursowych w wybranych sferach pożytku publicznego na 2023 rok zostanie 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu 
Gminy.  

3. Komisja konkursowa dokonuje otwarcia kopert z ofertami w co najmniej połowie 
składu powołanej komisji. 

4. Komisja konkursowa sprawdza oferty pod względem formalnym oraz  opiniuje  oferty 
kierując się w szczególności kryteriami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy. 

5. Z prac komisji konkursowej sporządza się dokumentację zawierającą: listę obecności, 
oświadczenia członków komisji, protokół z załączonymi kartami ocen ofert.   

6. Decyzje o udzieleniu zlecenia zadania oraz dofinansowania podejmuje Wójt Gminy po 
zapoznaniu się z protokołem komisji. Od decyzji Wójta Gminy nie przysługuje 
odwołanie. 

7. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu podlegają ogłoszeniu. 

Rozdział XIII. Postanowienia końcowe. 

1. Organizacja, która otrzymała dotację jest zobowiązana do informowania odbiorców, 
do których skierowane jest działanie o finansowaniu bądź dofinansowaniu zadania 
przez Gminę Brzeziny. 

2. Dotacja nie może być wykorzystana na: zakup gruntów, działalność gospodarczą, 
działalność polityczną, realizację inwestycji (z wyłączeniem inwestycji związanych z 
bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana), 
pokrycie kosztów utrzymania biura (z wyłączeniem bezpośrednich kosztów 
związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana). 

3. Celem wydzielenia środków finansowych w budżecie Gminy Brzeziny na 
poszczególne lata, organizacje pozarządowe powinny złożyć, w terminie do 30 
września poprzedniego roku propozycje zadań na rok następny. 

4. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Gminy Brzeziny. 
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