
Zarządzenie Nr 55/2020 
Wójta Gminy Sieciechów 

z dnia 20 listopada 2020 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu 
współpracy Gminy Sieciechów z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  
prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego  na  2021 rok” 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713.) oraz uchwały Rady Gminy Sieciechów nr XIII/70/16 z dnia 

22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych, Wójt Gminy Sieciechów zarządza: 

 

§ 1. 
1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy 

Gminy Sieciechów z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  

prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego  na  2021 rok”. 

2. Projekt programu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z 

informacją o konsultacjach zostanie zamieszczony: 

1) Na stronie internetowej Gminy Sieciechów www.gminasieciechow.pl, 

2) Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sieciechów. 

 

§ 2. 
Czas trwania konsultacji ustala się od 20.11.2020 r.  do 04.12.2020 r.  

 

§ 3. 
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do 

projektu programu. 

2. Propozycje zmian, oraz opinie wraz z uzasadnieniem należy składać w terminie do              

4 grudnia 2020 r. za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia, który należy: 

1) Złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sieciechów (pokój nr 3), 

2) Wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Sieciechów: ul. Rynek 16, 26-

922 Sieciechów, 

3) Przesłać pocztą elektroniczną na adres urzad@sieciechow.pl  

3. Nie złożenie opinii w terminie oznacza akceptację przedstawionego projektu 

programu. 

4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla Wójta Gminy 

Sieciechów. 

§ 4. 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1057.) prowadzące działalność 

pożytku publicznego na terenie Gminy Sieciechów. 

 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Sieciechów 

     Arkadiusz Guba  



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia nr 55/2020 

Wójta Gminy Sieciechów 
z dnia 20 listopada r. 

PROJEKT 

 

ROCZNY  PROGRAM  WSPÓŁPRACY  GMINY  SIECIECHÓW   
Z  ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  ORAZ  INNYMI  PODMIOTAMI  

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU  PUBLICZNEGO   
NA  2021 ROK 

 
 

§ 1 
 

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1057), 

2. zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania określone w art.4 ustawy, 

3. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe 

oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 

4. Programie – należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy 

Sieciechów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, 

5. Gminie – rozumie przez to gminę Sieciechów, 

6. działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie 

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

7. dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy, 

8. konkursie – należy przez to rozumieć konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

gminy Sieciechów w 2021 roku. 

 

 
§ 2 

 
Program określa zakres, zasady oraz cele współpracy Gminy Sieciechów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

 

 

§ 3 
 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego obejmuje zadania publiczne w sferze: 

1) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

2) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

7) pomocy społecznej, 



8) działalności charytatywnej, 

9) ochrony i promocji zdrowia, 

10) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych, 

13) ekologii i ochrony przyrody, 

14) ratownictwa i ochrony ludności w czasie klęsk żywiołowych, 

15) promocja gminy. 

 
§ 4 

 
Celem wprowadzenia programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami jest: 

1) określenie zakresu i form współdziałania gminy z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami, 

2) ujednolicenie warunków i zasad współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami, 

3) umacnianie świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

4) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, 

5) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców. 

 

 
§ 5 

 

Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami jest 

elementem składowym polityki społeczno – ekonomicznej Gminy w zakresie jak 

najefektywniejszego zaspakajania potrzeb mieszkańców w różnych dziedzinach życia. 

Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy, działającymi na jej terenie lub na rzecz jej mieszkańców stanowi 

element polityki społeczno – finansowej Gminy. 

 

 
§ 6 

 
Współpraca między organami Gminy a organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma charakter finansowy i 

poza finansowy. 

 

1. Do form współpracy o charakterze finansowym należy zlecenie realizacji zadań 

publicznych, na zasadach określonych w ustawie, które mogą przybrać jedną  z form: 

1) powierzchnia wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, 

2) wspieranie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 

realizacji. 

 

2. Do form współpracy poza finansowej należą: 



zlecenia podmiotom , o których mowa a § 1 realizacji zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności użytku publicznego i o 

wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1057 )        

1) informowania podmiotów, o których mowa w § 1 o planowanych kierunkach 

działalności organów Gminy oraz współdziałania z nimi w celu zharmonizowania tych 

kierunków, 

2) konsultowania z podmiotami, o których mowa § 1, odpowiednio do zakresu ich 

działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności 

statutowej, 

3) tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

4) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków 

finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy, 

5) udzielania pomocy w realizowaniu umów przez organizacje pozarządowe 

6) tworzeniu bazy danych organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych kościołów oraz związków wyznaniowych działających na terenie 

Gminy. 

7) udostępnianie lokalu na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte. 

8) umożliwienie organizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów sportowych. 

9) promocji działalności organizacji pozarządowych. 

 

 

3. Zlecenie zadań następuje w trybie otwartego konkursu ofert. 

 

4. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy opublikuje 

informacje o nim w: 

1) - na stronie internetowej gminy 

2) - Biuletynie Informacji Publicznej, 

3) - umieści ją na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 

5. Informacja o podmiotach, które otrzymały dotację zostanie podana do publicznej 

wiadomości. 

 

6. Udzielenie dotacji z budżetu gminy następuje na podstawie umowy zgodnie  z 

wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw 

Pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i 

ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  2018 poz. 2057) 

 

7. Termin realizacji zadania może obejmować okres od 01.01.2021 r. do 31 grudnia 

2021r. Podmioty otrzymujące dotację zobowiązane są do jej wykorzystania zgodnie z 

celem, na który została przyznana i na warunkach określonych umową oraz 

harmonogramem realizacji zadania. 

 

 

 

W celu zebrania opinii i wniosków Wójt może zwołać formy organizacji pozarządowych i 

podmiotów działających na rzecz realizacji zadań własnych gminy. 

 



 

 
 
 

§ 7 
 
Współpraca między Gminą Sieciechów a organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz 

jawności. 

 

§ 8 
 
1. Realizację zadań objętych programem współpracy Gminy Sieciechów z organizacjami 

pozarządowymi na 2021 r. koordynuje Wójt Gminy Sieciechów  

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 polega w szczególności na ocenie: 

1) stanu realizacji zadania, 

2) rzetelności i jakości wykonania zadania, 

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, 

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy. 

 

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych 

programem współpracy określona jest w budżecie Gminy Sieciechów na 2021 r. 

 

4. Kontrolę wykorzystania dotacji prowadzi upoważniony przez Wójta pracownik urzędu. 

 

5. W przypadku wykorzystania na realizację zadania części przekazanej dotacji, pozostała jej 

część niewykorzystana podlega zwrotowi. 

 

6. Dotacja udzielona z budżetu gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega 

zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę liczonymi jak dla zaległości 

podatkowych 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia nr 55/2020 

Wójta Gminy Sieciechów 
z dnia 20 listopada r. 

 

 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII  
DO PROJEKTU 

 
„Rocznego programu współpracy Gminy Sieciechów z organizacjami pozarządowymi  oraz  

innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego  na  2020 rok” 
 

 
 

............................................................................................................................ 
(pełna nazwa organizacji) 

 

............................................................................................................................ 
(adres siedziby organizacji) 

 

Opinia organizacji 
 
 

............................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

........................................                          ...................................................... 
(pieczęć organizacji)                                                  (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

          reprezentowania organizacji na zewnątrz) 

    

 


