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P R O G R A M   W S P Ó Ł P R A C Y 
 

GMINY  ZAWOJA 

 

 Z  ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ TERENIE  

 

NA  2012 ROK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rozdział I 
DEFINICJE 

 
l.  „Gmina" - należy przez to rozumieć Gminę Zawoja. 
2. „Ustawa” -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie /Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm/.  
3. „Organizacja pozarządowa” - należy przez to rozumieć jednostki określone w art.3 ust. 2 i ust. 3 

ustawy o której mowa w pkt 2. 
4. „Wójt” -  należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zawoja 
5. „Cele priorytetowe” - należy rozumieć wybrane zadania z zakresu zadań własnych Gminy.  
6. „Granty” - należy rozumieć dotacje celowe dla organizacji pozarządowych dotyczące projektów 

realizowanych w ciągu roku budżetowego, przyznawane w trybie Otwartego Konkursu Ofert. 
 

Rozdział II 
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

 
1. Celem głównym Programu jest  zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizację zadań 

publicznych służące lepszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych i poprawie życia mieszkańców. 
2. Celami szczegółowymi Programu są: 
- zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży  
- rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz kształtowanie pozytywnych nawyków 

spędzania wolnego czasu 
- propagowanie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego 
- prowadzenie osób niepełnosprawnych ku zwiększeniu aktywności życiowej i zaradności 

osobistej 
 

Rozdział III 
ZASADY WSPÓŁPRACY 

 
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi Samorząd Gminy kieruje się następującymi 

zasadami: 
1. Zasadą partnerstwa – organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i 

definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania i 
wykonywaniu zadań publicznych oraz o współdecydowaniu o alokacji środków na ich 
realizację traktując się wzajemnie z administracją jako podmioty równoprawne w tych 
procesach. 

2. Zasadą pomocniczości – przekazuje się obywatelom i ich organizacjom kompetencje i środki 
do działania wszędzie tam gdzie jest to możliwe. 

3. Zasadą efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w 
realizacji zadań publicznych 

4. Zasadą jawności – organy administracji udostępniają współpracującym z nimi organizacjom 
pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych w zadaniach publicznych oraz 
kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach 
wyboru realizatorów zadań publicznych. 

5. Zasadą uczciwej konkurencji – zlecanie wykonania zadań publicznych oparte jest o zasady 
ustawy, w szczególności w oparciu o konkurs ofert. 

6. Zasadą suwerenności stron – strony mają prawo do niezależności i odrębności w 
samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań. 

7. Zasadą legalności – wszelkie działania organów samorządu oraz organizacji pozarządowych  
odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa. 

 
 



Rozdział IV 
ZAKRES  PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY 

 
Współpraca z podmiotami Programu dotyczy następujących zadań publicznych: 

 
1. W zakresie: Kultura fizyczna, sport i rekreacja 
 
Zadanie polegające na: prowadzeniu szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w zakresie 
gier zespołowych piłki nożnej i wzięciu udziału w rozgrywkach i imprezach piłkarskich 
Wsi Zawoja. 
 
Zadanie polegające na: prowadzeniu szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w zakresie gier 
zespołowych piłki nożnej i wzięciu udziału w rozgrywkach i imprezach piłkarskich Wsi 
Skawica. 

 

- popularyzacja piłki nożnej poprzez systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży oraz rozwój 
tej dyscypliny w środowisku Wsi Zawoja i Wsi Skawica 

- promocja Gminy na zewnątrz 
 
Zadanie polegające na: szkoleniu dzieci i młodzieży w sekcjach: kolarskiej i 
strzeleckiej oraz  organizowaniu zawodów kolarskich i strzeleckich – gminnych i 
wzięcie udział tych sekcji w innych imprezach 
 

- rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, kształtowanie pozytywnych nawyków 
spędzania wolnego czasu 

- propagowanie wśród uczniów placówek szkolnych Zawoi aktywności ruchowej i zdrowego 
stylu życia 

- popularyzacja tych dyscyplin poprzez organizowanie szkoleń i zawodów 
- promowanie Gminy na zewnątrz 
 
 
 

2. W zakresie: Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 
 

Zadanie polegające na zalesianiu i obsadzaniu terenów Gminy Zawoja typowymi 
gatunkami drzew i roślin 
 

- krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego 
- zalesianie i obsadzanie typowymi i ozdobnymi gatunkami drzew i roślin w celu 

zapobiegania ich wyginięciu 
 
 
3. W zakresie: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 
Zadanie polegające na: prowadzeniu działalności w zakresie edukacji i rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów 
aktywizujących społecznie i zawodowo te osoby. 
 

- działania na rzecz edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych mające na celu 
zwiększenie ich aktywności życiowej, zaradności osobistej 

 



- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, które mają na celu nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych 

- działania na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym 
- tworzenie warunków przestrzegania praw wobec osób niepełnosprawnych 
- prowadzenie osób niepełnosprawnych ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i 

zawodowym oraz wspieranie ich rodzin 
-  

4. W zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
 

Zadanie polegające na prowadzeniu działalności  na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury na 
wsi i  zwiększaniu  uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym oraz  kultywowanie 
folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej na terenie wsi Skawica, w tym: 
 

- inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do podwyższenia poziomu życia 
społeczeństwa wiejskiego 

- współpraca z organizacjami o podobnym profilu 
- rozpowszechnianie i pielęgnowanie rodzimych tradycji kultury 
- kultywowanie folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej 
- działania na rzecz promocji regionu 

 
 

5. W zakresie: ratownictwa i ochrony ludności 
 
Zadanie polegające na niesieniu pomocy  w górach ludziom, których zdrowie i życie jest 
zagrożone, w tym: 
 

- organizowanie akcji ratunkowych i poszukiwawczych 
- zapobieganie wypadkom w górach 
- utrzymywanie stacji i punktów ratunkowych 
- doskonalenie i rozwijanie ratownictwa górskiego 
- szkolenie ratowników górskich 
- działalność profilaktyczna w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających w górach 
 

 

 

Rozdział V 
FORMY WSPÓŁPRACY 

 W  2012 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana w następujących formach: 

1. Zlecania realizacji zadań publicznych w trybie konkursu ofert na zasadach zawartych w ustawie. 
2. Zlecanie zadań w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy. 
3. Realizacji inicjatyw lokalnych na zasadach określonych w ustawie. 
4.Wymiany informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb 

mieszkańców Gminy, na podstawie którego  opracowane będą zadania oraz programy celowe. 
5.Opiniowania i konsultowania opracowań, programów oraz projektów aktów normatywnych w 

dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań. 
6. Tworzenia wspólnych zespołów i komisji o charakterze doradczym i konsultacyjnym 



8. Konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami 
9. Organizacji konferencji,  spotkań, szkoleń, warsztatów. 
10. Nieodpłatnego udostępniania w miarę możliwości pomieszczeń i sprzętu. 
 

Rozdział VI 
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

 
Priorytetowym zadaniem będzie zlecenie podmiotom programu zadań publicznych ze sfery pożytku 
publicznego w trybie konkursu ofert z obszaru: kultura fizyczna, sport i rekreacja. 
W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające : 

 -prowadzeniu szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w zakresie gier zespołowych 
piłki nożnej i wzięciu udziału w rozgrywkach i imprezach piłkarskich Wsi Zawoja. 
- prowadzeniu szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w zakresie gier zespołowych piłki    
nożnej i wzięciu udziału w rozgrywkach i imprezach piłkarskich Wsi Skawica. 

  - szkoleniu dzieci i młodzieży w sekcjach: kolarskiej i strzeleckiej oraz  organizowaniu zawodów 
kolarskich i strzeleckich – gminnych i  wzięcie udział tych sekcji w innych imprezach 
 

Rozdział VII 
OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 
Program będzie realizowany od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 

 
Rozdział VIII 

REALIZACJA PROGRAMU 

1. Za realizację zadań objętych programem współpracy odpowiada Wójt. 
2. Uchwała wraz z programem  zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy.                  
3. Po zakończeniu Programu Wójt Gminy Zawoja przedstawi Radzie Gminy informację o sposobie 
realizacji Programu, uwzględniając m.in. wykonanie budżetu gminy za 2012 r. w zakresie dotyczącym 
wspierania organizacji pozarządowych. 

Rozdział  IX 
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

 
Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Gminy na rok 
2012. 
 

Rozdział  X 
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

 
 Po zakończeniu Programu Wójt Gminy Zawoja przedstawi Radzie Gminy informację o sposobie realizacji 
Programu, uwzględniając m.in. wykonanie budżetu gminy za 2012 r. w zakresie dotyczącym wspierania 
organizacji pozarządowych.  
 
Ocena realizacji Programu dokonana będzie w oparciu o następujące wskaźniki: 
 
1) liczbę ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  
2) liczbę ofert złożonych przez podmioty Programu do konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych, 
3) liczbę podmiotów Programu, które zwróciły się  o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań 
publicznych z pominięciem konkursów ofert (art 19 a ustawy), 
4) liczbę podmiotów Programu, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu, 



5) wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom Programu na realizację zadań 
publicznych w danym roku budżetowym, 
6) liczbę zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu, 
7) liczbę skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów prawa miejscowego, 
8) liczbę podmiotów Programu biorących udział w konsultacjach, 
 
 

Rozdział XI 
INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU 

ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI 
 
Wójt Gminy Zawoja w drodze Zarządzenia ogłosił przeprowadzenie konsultacji w dniach od 
31.10.2011r. do 14 listopada 2011r. Organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące 
działalność pożytku publicznego nie wzięły udziału w konsultacjach. 
 

Rozdział XII 
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH 

 
1. Postanowienia ogólne : 
 

- Komisje konkursowe powoływane są  w celu oceny ofert w poszczególnych konkursach 
ofert 

- Wójt w drodze Zarządzenia ogłasza Otwarty Konkurs Ofert oraz powołuje skład komisji 
konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert 

 
2. Posiedzenie komisji konkursowej: 
 

- Posiedzenie komisji konkursowej zwołuje Przewodniczący komisji lub jego zastępca 
- Komisja pracuje na posiedzeniach, w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

przewodniczącego 
- Posiedzenia komisji konkursowej są ważne, gdy uczestniczy w nich Przewodniczący  lub 

Zastępca Przewodniczącego oraz co najmniej połowa składu komisji 
- Za prawidłowy przebieg prac komisji konkursowej odpowiada Przewodniczący 
- Udział członków w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny 

 
3. Przebieg posiedzenia komisji konkursowej: 
 
Dla sprawności procesu oceny ofert wprowadza się dwustopniową ocenę ofert. Pierwszy 
etap to ocena formalna – na podstawie której sprawdza się czy złożone ofert spełniły 
wszystkie wymogi. Drugi etap to ocena merytoryczna  
 
4. Członkowie komisji konkursowej: 
 

- W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele pracowników Urzędu oraz osoby 
reprezentujące organizacje pozarządowe.  

- W skład komisji konkursowej nie będą powołani reprezentanci organizacji pozarządowych, 
które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki  z budżetu Gminy na 
wykonanie zadania publicznego 

- W skład komisji konkursowej może zostać powołana także osoba, która posiada 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 
konkurs dotyczy. 

 



5. Zadania komisji konkursowej: 
 

- Komisja konkursowa jest odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny formalnej i 
merytorycznej ofert 

- Komisja konkursowa jest odpowiedzialna za sporządzenie listy ofert, którym rekomenduje 
udzielenie dotacji 

- Komisja konkursowa jest odpowiedzialna za sporządzenie listy ofert, którym nie 
rekomenduje udzielenia dotacji 

 
6. Z prac Komisji konkursowej sporządza się protokół 
 
7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty 

przyznanej dotacji dokonuje Wójt 
 

Rozdział XIII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Na podstawie niniejszego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 mogą być ogłaszane 
konkursy na zadania realizowane w roku 2013. 


