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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2021 

Wójta Gminy Borzechów  

z dnia 15 września 2021 r. 

UCHWAŁA NR … 

RADY GMINY BORZECHÓW 

z dnia … 

 

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 

 

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

jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

1057 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji – Rada Gminy Borzechów uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2022 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzechów. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr … 

Rady Gminy Borzechów  

z dnia ………………………… r. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Celem funkcjonowania Gminy Borzechów jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej 

mieszkańców. Sprawna i ekonomiczna realizacja tych potrzeb wymaga współpracy organizacji 

społecznych specjalizujących się w określonych rodzajach działalności z samorządem. 

Organizacje pozarządowe stają się zatem, w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym  

i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań. Aktywna działalność 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa 

demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Uznając rolę 

aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, Rada Gminy 

Borzechów deklaruje wolę kształtowania współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz ścisłego współdziałania przy realizacji swych 

zadań ustawowych. 

§ 2 

1. Podstawą rocznego programu współpracy gminy z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, zwanego dalej „Programem” jest art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.). 

2. Ilekroć w niniejszym Programie mówi się o: 

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

publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), 

b) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 

c) programie – należy przez to rozumieć program współpracy Gminy Borzechów 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, 
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d) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 

i art. 13 ustawy, 

e) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm), 

f) działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną 

prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, 

g) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ust.  

1 ustawy, o ile obejmują zadania Gminy Borzechów 

h) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Borzechów, 

i) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Borzechów 

j) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Borzechów. 

 

Rozdział II 

Cele programu 

 

§ 3 

1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego  

w środowisku lokalnym, polegającego na budowaniu partnerstwa między administracją 

publiczną i organizacjami poprzez wspieranie organizacji w realizacji ważnych celów 

społecznych. 

 

2. Cele szczegółowe programu: 

- udzielanie przez władze gminy pomocy wartościowym przedsięwzięciom organizacji 

podejmowanych w ramach ich statutowej aktywności, poprzez stworzenie systemu stałej 

partnerskiej współpracy, 

- uzyskiwanie przez władze gminy pomocy ze strony organizacji, poprzez uzupełnienie działań 

gminy komplementarnymi działaniami tych organizacji, 

- efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych, 

- umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw obywatelskich 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, 

 - zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie, 
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- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz 

jej tradycje, 

- tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej gminy, 

- prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców, 

- zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

- poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych 

- poprawa jakości komunikacji pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi. 

 

3. Cel główny Programu jest realizowany także poprzez: 

1) efektywne wykorzystanie potencjału organizacji, 

2) włączenie do realizacji zadań publicznych wolontariuszy w celu samopomocy oraz 

podniesienia aktywności społecznej i odpowiedzialności, 

3) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 

działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków, 

4) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności. 

 

Rozdział III 

Zasady współpracy 

 

§ 4 

1.Współpraca Gminy z organizacjami będzie realizowana na zasadach: 

- pomocniczości – dążenie do poszerzania zakresu zadań zlecanych organizacjom 

pozarządowym oraz wspieranie działania organizacji pozarządowych w zakresie, jaki jest 

niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych; 

- suwerenności stron – zagwarantowanie niezależności, równości oraz autonomii podmiotów 

realizujących Program, w granicach przyznanych przez prawo; 

- partnerstwa – podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, 

zaufaniu i uznaniu równorzędności stron; 

- efektywności – realizowanie planowanych działań i dążenie do osiągania wspólnie określonych 

celów, podnoszenie efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz minimalizacji kosztów  

z tym związanych; 
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- uczciwej konkurencji – podejmowanie działań opierających się na równych dla wszystkich 

stron i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz prowadzenie działań w sposób transparentny  

i przejrzysty; 

- jawności – zachowanie przejrzystości i transparentności podejmowanych działań oraz dostępu 

do informacji o działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach finansowych, 

wewnętrznych zmianach itp.; 

- równości szans – dążenie do określenia i uwzględniania potrzeb grup dyskryminowanych oraz 

ich wzmocnienia i bezpośredniego włączenia w procesy podejmowania decyzji. 

 

Rozdział IV 

Wyszczególnienie podmiotów właściwych do udziału w programie 

 

§ 5 

1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są: 

a) Wójt Gminy Borzechów – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy poprzez 

komórki Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne, 

b) Rada Gminy Borzechów i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej  

i finansowej gminy, 

c) Pracownicy Urzędu Gminy Borzechów, w zakresie organizowania i koordynowania bieżących 

kontaktów pomiędzy Gminą i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

2. Podmiotami programu współpracy ze strony Organizacji są organizacje z terenu Gminy lub 

których terenem działania jest Gmina Borzechów. 

 

Rozdział V 

Formy współpracy 

 

§ 6 

1. Współpraca z organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy. 
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2. Do form współpracy o charakterze finansowym należy zlecenie realizacji zadań publicznych, 

które mogą przybierać jedną z form: 

a) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, 

b) wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

 

3. Do form współpracy pozafinansowej należą: 

a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania poprzez: 

- publikowanie ważnych informacji w bezpłatnej gazecie Nasza Gmina Borzechów oraz na 

stronie internetowej Gminy, 

- udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Gminy Borzechów, 

- udostępnienie projektów uchwał Rady Gminy w siedzibie Urzędu Gminy Borzechów, 

b) zgłaszanie przez organizacje (na piśmie) swoich uwag i propozycji do rocznego programu 

współpracy, 

c) pomoc przy opracowywaniu projektów zgłoszonych przez organizacje do programów Unii 

Europejskiej, 

d) promocji działalności organizacji poprzez zamieszczanie na stronach internetowych Gminy 

Borzechów na wniosek organizacji, informacji dotyczących realizowanych projektów  

i inicjatyw. 

 

Rozdział VI 

Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne w 2022 roku 

 

§ 6 

1. Przedmiotem współpracy może być przedsięwzięcie podejmowane przez organizacje, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

- obie strony wyrażają wolę współpracy, 

- współpraca może być nawiązana zarówno wokół projektów i przedsięwzięć inicjowanych przez 

władze samorządowe oraz zgłoszone przez organizacje, 

- efekt przedsięwzięcia będzie oddziaływać na korzyść mieszkańców Gminy Borzechów. 

 

2. Wskazania przedmiotowe 
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a) Wymienione poniżej dziedziny są głównymi dla Gminy Borzechów, a nie wyłącznymi 

obszarami współpracy: 

kultura i sztuka, turystyka, aktywny wypoczynek, kultura fizyczna, rekreacja, sport, profilaktyka, 

ochrona zdrowia, rehabilitacja, oświata, edukacja, wychowanie, pomoc społeczna. 

b) Pozostałe obszary współpracy w sferze zadań publicznych reguluje art. 4 ust. 1 ustawy. 

 

§ 7 

W ramach zadań publicznych Gminy Borzechów, realizowanych w 2022 roku przy współudziale 

organizacji pozarządowych, priorytetowe będą zadania obejmujące następujące obszary: 

 

1. w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) organizacja imprez kulturalnych na terenie poszczególnych miejscowości i sołectw na 

terenie Gminy, 

b) pomoc w organizacji imprez cyklicznych realizowanych na terenie Gminy, 

c) wspólne przedsięwzięcia gminnych instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi, 

d) kultywowanie lokalnej tradycji, 

e) wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz 

aktywnym formom spędzania wolnego czasu, 

f) wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych na terenie Gminy Borzechów, 

g) realizowanie projektów związanych z upowszechnianiem historii, kultury Gminy  

i regionu. 

 

2. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, 

b) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowane przez organizowanie 

imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, w tym dla osób 

niepełnosprawnych, 

c) organizacja zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych zapewniających zagospodarowanie 

wolnego czasu i rozwój zainteresowań. 

 

3. w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  

i młodzieży: 
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a) organizacja kolonii, półkolonii, obozów, warsztatów, wycieczek i świetlic dla dzieci w czasie 

wakacji letnich i ferii zimowych, jak również dni wolnych od zajęć lekcyjnych. 

 

4. w obszarze turystyki i krajoznawstwa: 

a) projekty promujące ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie, 

b) promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych podczas targów i jarmarków 

turystycznych. 

 

5. w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

a) realizacja działań w zakresie upowszechniania zdrowego trybu życia dla osób 60+, 

b) prowadzenie lokalnych akcji i imprez mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu 

życia skierowanych do osób 60+. 

 

6. w obszarze  nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 

a) edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz włączenie jej do działań o charakterze 

proekologicznym, 

b) programy edukacyjne i wychowawcze związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,  

w tym programy proponujące prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia oraz uczące 

unikania sytuacji mogących powodować zagrożenia, a także programy z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy, 

c) organizacja edukacji pozaszkolnej wspierającej i umożliwiającej odkrywanie oraz rozwój 

talentów i zainteresowań w różnych dziedzinach nauki. 

 

7. w obszarze ratownictwa i ochrony ludności: 

a) organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży. 

 

8. w obszarze ochrony i promocji zdrowia: 

a) promocja zdrowia wśród mieszkańców Gminy Borzechów, 

b) działania propagujące zdrowy styl życia. 

 

 

Rozdział VII 
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Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert 

 

§ 8 

1. Zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym może mieć formy: 

a) wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, 

b) powierzenia wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 

 

2. Powierzenie oraz wspieranie realizacji zadania publicznego odbywa się w trybie ogłaszanego 

przez Wójta otwartego konkursu ofert, chyba, że odrębne przepisy przewidują inny tryb 

zlecania i powierzania. 

 

3. Informacje o otwartym konkursie ofert podaje się do publicznej wiadomości w formie: 

-elektronicznej, na stronie internetowej Gminy Borzechów: www.borzechow.eu oraz w BIP-ie 

Urzędu Gminy Borzechów; 

-tradycyjnej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Borzechów. 

 

4. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od ukazania się ostatniego ogłoszenia, 

o którym mowa w pkt 3. 

 

5. Na podstawie złożonej oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ustawy, 

złożonej przez organizację pozarządową , Wójt uznając celowość realizacji tego zadania, może 

zlecić organizacji, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego  

o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającym warunki określone w art. 19a ust.  

1 ustawy. 

 

6. Procedurę postępowania w sprawie zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert określa Wójt w drodze zarządzenia. 

 

§ 9 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przeprowadza Komisja Konkursowa, 

którą powołuje Wójt w drodze zarządzenia. 

http://www.borzechow.eu/
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2. Komisja liczy nie mniej niż trzy osoby oraz nie więcej niż pięć osób, pracami Komisji kieruje 

Przewodniczący. 

3. Otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję następuje w miejscu i w terminie wskazanym  

w ogłoszeniu. 

4. Ocena formalna ofert dokonywana jest przez członków Komisji Konkursowej przez 

wypełnienie formularza określonego w zarządzeniu Wójta. 

5. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji 

Konkursowej poprzez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu określonym  

w zarządzeniu Wójta. 

6. Ocenę merytoryczną Komisji ustala się przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie przez 

wszystkich członków Komisji. 

7. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów  

w ocenie merytorycznej. 

8. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona została tylko jedna oferta, Komisja 

może przyjąć tę ofertę, jeżeli stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu  

o konkursie. 

9. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na 

które proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjęcia żadnej z ofert. Protokół wraz z pozostałą 

dokumentacją konkursową Komisja przedkłada Wójtowi. 

10. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Wójta Gminy – ogłasza się wyniki 

konkursu podając nazwy wybranych podmiotów – nazwę zadań i wysokość przyznanej dotacji: 

w Biuletynie Informacji Publicznej: www.borzechow.e-biuletyn.pl,  na stronie internetowej: 

www.borzechow.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Borzechów. 

 

Rozdział VIII 

Środki przeznaczone na realizację Programu 

 

§ 10 

1. Na realizację programu w 2022 r. przeznacza się kwotę w wysokości 84.000 zł. 

2. Ostateczna wysokość środków, o której mowa w ust. 1, określona zostanie przez Radę 

Gminy Borzechów w uchwale budżetowej na rok 2022. 

http://www.borzechow.e-biuletyn.pl/
http://www.borzechow.eu/
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3. Środki finansowe z programu są przeznaczone na określone przedsięwzięcia, a nie dla 

określonych podmiotów. 

 

Rozdział IX 

Sposób oceny realizacji Programu 

 

§ 11 

1. Wójt dokonuje kontroli i oceny zadania zleconego organizacji pozarządowej na zasadach 

określonych w ustawie. 

 

2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji niniejszego programu mogą być 

zgłaszane Wójtowi i wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy. 

 

3. Ocena efektywności programu będzie oparta o analizę następujących wskaźników: 

a) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

b) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji, 

c) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych, 

d) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań. 

 

§ 12 

1. Sprawozdanie z realizacji Programu w 2022 roku Wójt złoży Radzie Gminy Borzechów do dnia 

31 maja 2023 r. 

 

 

Rozdział X 

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji 

 

§ 13 

1. Program współpracy na 2022 rok został opracowany na podstawie informacji uzyskanych od 

mieszkańców Gminy oraz potrzeb wynikających z realizacji zadań na poszczególnych 

stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Borzechów oraz w oparciu o Program współpracy na 

2021 rok, z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanych ustaw. 
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2. Projekt Programu w celu konsultacji podawany został do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie www.borzechow.eu. oraz na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej – www.borzechow.e-biuletyn.pl, zgodnie z uchwalonym Regulaminem 

sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

3. Opinie, uwagi o projekcie Programu należało złożyć w terminie 30 dni od daty poddania 

projektu konsultacjom, w formie pisemnej: 

1) osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Borzechów, 24-224 Borzechów, 

2) drogą elektroniczną: ug@borzechow.eu. 

 

 

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 14 

Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 

roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.borzechow.e-biuletyn.pl/
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UZASADNIENIE 

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (t. j. Dz.U  

z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) jest realizacją zapisu wynikającego z art. 5a tej ustawy, który 

nakłada na organ  stanowiący jednostki samorządu terytorialnego  obowiązek corocznego 

uchwalania programu.  

Stworzony program zawiera wytyczne i określa kierunki dla wzajemnej współpracy . 


