
 
Uchwała Nr IV/7/2011 

Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 1 lutego 2011 roku 

 
 

w sprawie: wieloletniego programu współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami 
pozarządowymi    

 
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240), art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.. Nr 127, poz. 
857 z późn. zm)  
 

Rada Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Uchwala się Wieloletni Program Współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami 
pozarządowymi na terenie Gminy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Biuletynie Rady i Wójta 
Gminy. 
 
 
 
 

 
 

UZASADNIENIE 
Program określa formy współpracy oraz zakres zadań, które mają być realizowane wspólnie z 
organizacjami pozarządowymi. Jest swoistym przewodnikiem – informacją dla lokalnych organizacji, 
na co mogą liczyć ze strony władz samorządowych na swoim terenie. Opisuje reguły tej współpracy. 
Przed uchwaleniem został przedstawiony w/w organizacjom do zaopiniowania. 
Generalnym adresatem programu jest wspólnota samorządowa, którą tworzą wszyscy mieszkańcy 
Gminy. Najważniejszym jednak adresatem są lokalne organizacje pozarządowe – fundacje, 
stowarzyszenia, kluby sportowe i inne. Program dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, 
które chcą działać na terenie Gminy. 
Aktualny zakres przedmiotowy programu jest uzależniony od lokalnych uwarunkowań. Organizacje 
pozarządowe mają jednak prawo występować z inicjatywą przejmowania lub podejmowania nowych 
zadań, dlatego też możliwe jest rozszerzanie tej listy poprzez nowelizacje programu. Dokument 
opisujący reguły współdziałania władz lokalnych z organizacjami nie może bowiem powstawać bez 
udziału tych ostatnich. 
W przypadku przekazania zadania organizacji pozarządowej jest ona wykonawcą, ale robi to w 
imieniu organu administracji. 
 



 
                                                                                                                           załącznik  do Uchwały Nr IV/7/2011 

                                                                                                                            Rady Gminy Kosakowo 
                                                                            z dnia  1 lutego 2011 roku 

 
 

 
WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOSAKOWO  

Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI NA JEJ TERENIE 
 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Program współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi, działającymi na jej 
terenie, zwanym w dalszej części Programem, stanowi element polityki społeczno – 
finansowej Gminy. 

§ 2 
Ilekroć Programie jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kosakowo 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Kosakowo 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kosakowo 
4) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć podmioty nie zaliczane do sektora 

finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysków, 
5) celach priorytetowych – należy przez to rozumieć wybrane zadania z zakresu zadań własnych 

Gminy, określane corocznie przez Wójta dla poszczególnych edycji konkursów dla organizacji 
pozarządowych i dotacji 

6) grantach – należy przez to rozumieć dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na projekty 
realizowane w ciągu roku budżetowego, przyznawane w trybie Gminnego Konkursu Grantowego 

7) konkursie – należy przez to rozumieć Gminny Konkurs Grantowy 
8) dotacji – należy przez to rozumieć dotację celową z budżetu Gminy z zastosowaniem 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie 
udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w związku z ustawą o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawą o sporcie.  

 
§ 3 

1. Współpraca między władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi, dotyczy 
zadań własnych Gminy, a w szczególności następujących dziedzin: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
3) tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
5) działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
6) ochrony i promocji zdrowia. 
 
 
 
 

2. Wójt ustala corocznie cele priorytetowe z zakresu zadań określonych w ust. 1, dla  
poszczególnych edycji konkursów dla organizacji pozarządowych.   
Wójt może również określić procentowy udział środków finansowych przeznaczonych na    



poszczególne priorytety w ogólnej kwocie przewidzianej dla danej edycji Konkursu. 
 
3.   Wójt ustala corocznie cele priorytetowe z zakresu udzielania dotacji klubom sportowym 
działającym  na obszarze Gminy i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w szczególności 
na: 
1) realizację programów szkolenia sportowego, 
2) zakup sprzętu sportowego, 
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej 
 
jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego 
lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez 
ten klub. 
 

§ 4 
Gmina może wspierać organizacje pozarządowe w szczególności poprzez: 

a) współdziałanie, w tym powierzanie lub wspieranie zadań dotyczących realizacji 
projektów stanowiących zadanie własne gminy 

b) udzielanie wsparcia przy staraniu się o środki z innych źródeł, niż budżet gminy, m.in. 
poprzez udzielanie rekomendacji itp. 

c) udzielanie dotacji służących w szczególności rozwojowi sportu  
d) doradztwo i udzielanie pomocy w przygotowywaniu projektów 
e) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym 
f) prowadzenie wykazu organizacji pozarządowych na stronach internetowych urzędu 
g) popularyzację działalności organizacji pozarządowych 
h) informowanie o udziale organizacji pozarządowej w pracach na rzecz Gminy 
i) pomoc w nawiązywaniu współpracy z gminami partnerskimi  
j) wsparcie działań integrujących lokalne organizacje pozarządowe i ich liderów wokół 

zadań ważnych dla lokalnego środowiska 
j)   pomoc w dotarciu z informacjami do mediów 

      k)  promowanie wolontariatu 
      l)   udostępnianie lokali. 
 

§ 5 
W celu eliminacji zjawisk uznaniowości, dofinansowanie w formie dotacji celowej na 
realizację zadań z zakresu ujętego w § 3 odbywa się w szczególności w trybie otwartych 
konkursów organizowanych dla organizacji pozarządowych, tj.: Gminnych Konkursów 
Grantowych. 

§ 6 
Wysokość środków przeznaczonych na dotacje,  o których mowa w § 5 określa corocznie 
Rada Gminy w uchwale budżetowej. 
 

 
 
 

Rozdział II 
Zasady współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi 

§ 7 



Współpraca Gminy, z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady 
jawności, partnerstwa, pomocniczości i efektywności, zarówno na etapie udzielania jak i 
rozliczania dotacji.  

§ 8 
1. Powierzanie, bądź wspieranie zadań publicznych łączy się z udzielaniem dotacji, a nie 
dofinansowywaniem.  
2. Dotacje nie będą przyznawane na: 

a. budowę, inwestycje, remonty, wyposażenie lokali 
b. zakup gruntów 
c. działalność gospodarczą 
d. pokrycie kosztów nie związanych realizacją projektu 
e. działalność zarządu organizacji pozarządowej. 
f.   pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji pozarządowej. 

 
Rozdział III 

Postanowienia końcowe 
§ 9 

Z organizacjami pozarządowymi współpracują w szczególności: pełnomocnik Wójta ds. 
organizacji pozarządowych, mający za zadanie utrzymywanie bieżących kontaktów i dbanie o 
płynny przepływ informacji  pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami 
pozarządowymi, Referat ds. Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki oraz jednostki 
organizacyjne Gminy, w tym Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej,  szkoły gminne, a także sołectwa.  
 
 
 


