
31) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a. 

 

 

Rozdział VI 

Formy współpracy  

 

§ 6.   1. Współpraca Gminy o charakterze finansowym z organizacjami pozarządowymi może 

     odbywać się w szczególności w formach: 

1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie jego realizacji, 

2) wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 

realizacji. 

3) w innych formach przewidzianych przepisami prawa. 

2. Finansowe wspieranie organizacji odbywa się po przeprowadzeniu otwartego   

konkursu ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest 

stosowanie innego trybu. Organizacje działające na rzecz mieszkańców Gminy mają 

prawo składać wnioski określające realizowane zadania i zgłaszanie 

zapotrzebowania na środki finansowe w tym związane. 

3.  Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami dotyczą między innymi: 

1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  

i  współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez: 

 - publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych lub w Biuletynie 

       Informacji Publicznych albo na tablicy ogłoszeń Urzędu, 

- przekazywanie informacji o planowanych przez Gminę do realizacji zadaniach 

   publicznych lub realizowanych przez organizacje pozarządowe zadaniach sfery 

   publicznej, o których mowa w ustawie. 

2)  konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

zgodnie z odrębną uchwałą Rady, 

3) tworzenia, w miarę zaistniałej potrzeby, wspólnych zespołów o charakterze 

doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych 

oraz przedstawicieli organów Gminy. 

 

Rozdział VII 

 Okres realizacji programu 

 

§ 7.   Niniejszy Program obowiązuje w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

 

Rozdział VIII 

 Sposób realizacji programu 

 

§ 8.   1. W realizacji programu uczestniczą: 

1) Rada – w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej Gminy, 

2) Burmistrz – w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy 

wytyczonej przez Radę, 

3) Komórki organizacyjne Urzędu – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w ramach kompetencji określonych według zakresu obowiązków, 

4) Organizacje pozarządowe w zakresie realizacji przyjętych zadań publicznych. 

2. Współpraca komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w szczególności 

polega na: 

1) przygotowaniu i przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji 

pozarządowych na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Gminy, 

2) sporządzeniu sprawozdania z realizacji programu, 

3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi. 


