
Uchwała Nr LXXXII/599/2022 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 1 grudnia 2022 roku 

 

w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Kosakowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                                                              

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.) 

Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się „Roczny program współpracy gminy Kosakowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” 

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy                            

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - uchwala roczny program współpracy                

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Jest to podstawowy akt prawny określający ramy współdziałania, w tym zasady i obszary 

współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji samorządowej celem 

realizacji w danym roku przedsięwzięć należących do sfery zadań publicznych.   

 

Projekt niniejszego Programu został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr LXXXII/599/2022 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 grudnia 2022 roku. 

„Roczny program współpracy gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” 

§ 1 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ilekroć w tekście jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

2) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące 

działalność pożytku publicznego, 

3) programie - rozumie się przez to roczny program współpracy gminy Kosakowo  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w roku 

2023 

4) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy, 

5) stronie internetowej - rozumie się przez to stronę www.gminakosakowo.pl, 

6) wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Kosakowo, 

7) radzie - rozumie się Radę Gminy Kosakowo, 

8) gminie - rozumie się gminę Kosakowo, 

9) budżecie - rozumie się budżet gminy Kosakowo. 

2. Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz gminy 

Kosakowo w zakresie zadań publicznych realizowanych w 2023 roku. 

§ 2 

Rozdział 2 

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

http://www.kosakowo.pl/


1. Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego  

i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym poprzez budowanie 

partnerstwa między administracją i organizacjami pozarządowymi oraz podnoszenie poziomu 

życia mieszkańców regionu.  

 

2. Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi są m.in.: 

 

1) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie 

kultury, aktywności fizycznej, zdrowia, pomocy społecznej, edukacji i wychowania, 

 

2) wspieranie organizacji pozarządowych w realizowaniu celów statutowych oraz społecznych 

przed nimi postawionych, 

3) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych i efektywniejsza realizacja 

potrzeb społecznych, 

4) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych w szczególności  

w zakresie propagowania kultury kaszubskiej, 

5) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmujących swym zakresem sferę zadań 

publicznych. 

§ 3 

Rozdział 3 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o następujące zasady: 

1) pomocniczości - oznaczającej angażowanie organizacji pozarządowych  do działań, które 

to im umożliwiają; 

2) suwerenności stron - oznaczającej respektowanie odrębności organizacyjnej organizacji 

pozarządowych, umożliwienie nieskrępowanej ich działalności, o ile realizowane są one na 

podstawie przepisów prawa; 

3) partnerstwa - zgodnie z tą zasadą organizacje pozarządowe biorą udział w identyfikowaniu 

i definiowaniu problemów społecznych, uczestniczą, w wypracowywaniu sposobów ich 

rozwiązywania; 

4) efektywności - w myśl tej zasady gmina, zlecając zadania organizacjom pozarządowym, 

wybiera najskuteczniejszy sposób wykorzystania środków publicznych; 

5) uczciwej konkurencji oraz jawności - zakładających, że każda z organizacji 

pozarządowych może na równych zasadach ubiegać się o możliwość wykonywania zadań 

publicznych, a organ samorządu nie powinien faworyzować konkretnych organizacji oraz 

zapewnić im równy dostęp do informacji. 



§ 4 

Rozdział 4 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest: 

1) realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, 

2) konsultacje społeczne w sprawach wymienionych w ustawie i innych w zakresie pożytku 

publicznego, 

3) zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w kierunku zaspokajania potrzeb 

lokalnych, 

4) promocja gminy otwartej na inicjatywy społeczności lokalnej, 

5) promocja aktywności społecznej mieszkańców gminy. 

 

§ 5 

Rozdział 5 

FORMY WSPÓŁPRACY 

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w następującej 

formie: 

1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

1) zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zasadach 

określonych w ustawie w formie: 

a) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji; 

 

b) wspierania wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie 

ich realizacji. 

2) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy. 

 

2. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie  

w celu zharmonizowania działań; 



2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

3) udostępnianie w miarę możliwości lokali i nieruchomości, użyczanie sprzętu, doradztwo  

i udzielanie pomocy w przygotowywaniu projektów, przekazywanie przydatnych informacji 

itp.; 

4) współpraca przy organizacji imprez, zawodów, festiwali itp.; 

5) promocja działalności organizacji pozarządowych poprzez publikację informacji  

o działalności, udzielanie rekomendacji. 

 

§ 6 

Rozdział 6 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy finansowej gminy z organizacjami 

pozarządowymi na 2023 rok są w szczególności:  

1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

a) ochrona i rozwijanie języka kaszubskiego, 

b) promocja kultury kaszubskiej jako domeny twórczości regionalnej – śpiewu, tańca, strojów, 

potraw, rzemiosła, 

c) realizacja zadań w zakresie rozwoju i promocji kultury, organizacja imprez i wydarzeń 

kulturalnych, 

d) wspieranie aktywności kulturalnej seniorów. 

2) w zakresie wspierania i upowszechniania sportu 

a) upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży 

gminnej, szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności w następujących 

dyscyplinach: żeglarstwo, piłka nożna, lekkoatletyka, siatkówka, pływanie, koszykówka, judo, 

strzelectwo sportowe i inne, 

b) sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach olimpijskich, 

c) promocja sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy, 

d) wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców gminy Kosakowo, w tym seniorów i osób 

niepełnosprawnych. 



3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności leczniczej i pomocy społecznej  

a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

b) dostęp do terapii i zajęć warsztatowych, 

c) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

4) w zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji i wychowania  

a) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym harcerstwo i wypoczynek, 

b) warsztaty i rekonstrukcje historyczne, 

c) warsztaty i zajęcia związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dla wszystkich 

grup wiekowych. 

§ 7 

Rozdział 7 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

1. Program obowiązuje od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

2. Konkursy na realizację zadań publicznych mogą być ogłaszane po przedstawieniu projektu 

budżetu. 

3. Zlecanie i realizacja zadań publicznych odbywać się będzie w okresie obowiązywania 

niniejszego programu lub do wyczerpania środków w budżecie na ten cel. 

§ 8 

Rozdział 8 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

1. Wójt określi w ramach zadań priorytetowych wymienionych w niniejszym programie 

szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz 

wysokość środków na poszczególne zadania. Wspieranie oraz powierzanie wykonywania 

zadań będzie odbywać się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert według 

następujących zasad: 

1) zlecanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym obejmuje w pierwszej kolejności te 

zadania, które program określa jako zagadnienia priorytetowe, chyba że przepisy odrębne 

przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób 

określony w przepisach odrębnych, 



2) otwarte konkursy ogłaszane będą w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie 

przepisy wykonawcze oraz kompetencje organów gminy. 

2. Gmina może na wniosek organizacji pozarządowej zlecić realizację zadania publicznego  

z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dotacji 

w tej formie określa art. 19a ustawy. 

§ 9 

Rozdział 9 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ  

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH 

Dla potrzeb zaopiniowania pod względem merytorycznym ofert złożonych w ramach 

otwartych konkursów wójt powołuje komisję konkursową w trybie i na zasadach określonych 

w uchwale Rady w sprawie Wieloletniego programu współpracy gminy Kosakowo  

z organizacjami pozarządowymi. 

§ 10 

Rozdział 10 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

1. Wysokość środków na realizację programu zostanie określona w uchwale budżetowej gminy 

na rok 2023. 

2. Wysokość środków przeznaczona na realizację niniejszego programu, w tym priorytetów 

współpracy może ulec zmianie w zależności od możliwości budżetu. 

§ 11 

Rozdział 11 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

1. Ustala się następujące mierniki oceny realizacji programu: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów, 

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach, 

3) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia realizacji zadań, 

4) liczba organizacji korzystających z tzw. małych dotacji, 

5) liczba organizacji korzystających z dotacji po raz pierwszy, 



6) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu dla organizacji pozarządowych 

na realizację zadań publicznych, 

7) liczba organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych, 

8) formy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym. 

2. Wójt przedłoży radzie sprawozdanie z realizacji programu nie później niż do dnia  

31 maja 2024 roku. 

§ 12 

Rozdział 12 

SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG KONSULTACJI 

Program został poddany konsultacjom, które zostały przeprowadzone poprzez: 

1) zaproszenie do udziału w pracach nad przygotowywanym projektem programu współpracy 

na 2023 rok poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej w BIP Urzędu Gminy 

oraz przesłanie informacji drogą mailową do organizacji pozarządowych współpracujących  

z gminą Kosakowo, 

2) informowanie organizacji pozarządowych o możliwości zgłaszania uwag do programu 

poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowanie zapisów 

ujętych w programie na 2023 r., a wynikających z bieżących potrzeb mieszkańców gminy. 

§ 13 

Rozdział 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym programem zastosowanie mają przepisy ustawy. 

2. Przedstawiony katalog priorytetowych zadań publicznych wskazany w rozdziale 6 programu 

zaplanowany na rok 2023 nie wyklucza możliwości zlecania podmiotom programu innych 

zadań publicznych pozostających w zakresie zadań gminy. 

3. Wójt po rozpoznaniu potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowej może 

wskazać inne niż określone w rozdziale 6 zadania do realizacji. 

 

 

 

 

 

 


