
                                                                                                                  Jasło,  2011-01-20

 

Wójt Gminy  Jasło

zaprasza  organizacje pozarządowe

do konsultacji projektu  „Program współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”, jeżeli cele statutowe 

organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i  innymi  podmiotami  w zakresie  realizowania  lokalnej  polityki  wspierania aktywności  pożytku 

publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Jasło oraz umożliwia 

powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

          Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2009r.  

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych 

innych ustaw.

                         Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie 

                     w terminie do 27 stycznia  2011r. na załączonym formularzu.

Zał .

1. Projekt programu.

2. Formularz uwag i wniosków.



                            Formularz  uwag i wniosków 

do projektu „Program współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” 

1. Nazwa organizacji zgłaszającej uwagi i wnioski:
 
     …………………………………………………………………………………………………….

    ……………………………………………………………………………………………………..

2. Uwagi do projektu „Program współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. 
……………………………………………………………………………………………….............
 ……………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

3. Wnioski oraz proponowane zmiany do projektu :
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

4. Uzasadnienie proponowanych zmian :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

                                                                …………………………………………………………
                                                                             /data ,  pieczęć oraz podpis osób reprezentujących organizac/



                PROJEKT 
   

                                           Uchwała  Nr    /    /2011                                   
                                                     Rady Gminy Jasło

z dnia …………..

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.

          Działając  na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536). 

§  1.Uchwala  się  „Program  współpracy  Gminy  Jasło  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jasło.
                                           

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 

                                                                                              

                                                                                                  



   Załącznik do Uchwały Nr ……. 
Rady Gminy Jasło

                                                         z dnia ………….

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JASŁO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

NA 2011 ROK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) organizacjach pozarządowych oraz  podmiotach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe 
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536),
3) działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną 
prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy.

II. CEL PROGRAMU 

Celem Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 
2011 rok jest  pełniejsze  zaspokajanie  potrzeb  społecznych  mieszkańców Gminy Jasło,  a  także 
poprawa jakości życia poprzez:
1) udział organizacji w realizacji zadań publicznych,
2)wykorzystanie możliwości organizacyjnych i kadrowych organizacji pozarządowych,
3)zwiększenie ilości świadczonych usług społecznych oraz podniesienie ich standardu,
4)umacnianie  lokalnych  działań,  stwarzanie  warunków  do  powstawania  inicjatyw  i  struktur 
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej
5)integracja  podmiotów  prowadzących  działalność  obejmującą  swym  zakresem sferę  zdań 
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy ,
6)otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność  w wykonywaniu zadań publicznych,
7)promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.

III. ZASADY   WSPÓŁPRACY  I  ZAKRES  PRZEDMIOTOWY

1.Współpraca  gminy  Jasło  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego opiera się na zasadach:

1) pomocniczości - oznacza to, że gmina zleca organizacjom i innym podmiotom realizację zadań 
własnych  a  organizacje  oraz  podmioty  zapewniają  ich  wykonywanie  w  sposób  ekonomiczny, 
efektywny i przede wszystkim terminowy,
2)  suwerenności –  oznacza  to,  że  stosunki  między  gminą  a  dana  organizacją  powinny  być 
kształtowane z wzajemnym poszanowaniem niezależności w swojej działalności  statutowej,
3) partnerstwa - oznacza to dobrowolną współpracę w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych 
problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
4)  efektywności  - oznacza  to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów 
realizacji zadań publicznych,



5)  uczciwej  konkurencji -  oznacza  to  wymóg  stosowania  tych  samych  kryteriów  przy 
dokonywaniu oceny działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,
6)  jawności -  oznacza  to,  że  wszystkie  możliwości  współpracy  gminy  z  organizacjami  oraz 
podmiotami są jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur.

2. Przedmiotem współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami jest w 
szczególności :
1)zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach 
określonych w ustawie,
2)wspólne  określanie  ważnych  dla  mieszkańców  regionu  potrzeb  i  tworzenie  systemowych 
rozwiązań problemów społecznych,
3)konsultowanie z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami  aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 IV.  FORMY   WSPÓŁPRACY

Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  może  mieć  charakter  finansowy i 
pozafinansowy.

1.  Współpraca finansowa może odbywać się w formach:
1) zlecenia organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych 
w ustawie, w formie powierzania lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub 
dofinansowanie ich realizacji,
2. Pozafinansowe formy współpracy dotyczą:
1)wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 
ich skutecznej realizacji,
2)publikowania  ważnych  informacji  na stronach internetowych  gminy  www.gminajaslo.pl,  i  w 
Biuletynie Informacji Publicznej,
3)tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym, 
4)angażowanie organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,
5)koordynacji działań i realizacji wspólnych przedsięwzięć i imprez,
6)udostępnienie lokali na spotkania,
7)udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje środków finansowych z innych źródeł niż 
budżet gminy, 
8)promocji  działalności  organizacji  poprzez  publikowanie  informacji  i  ogłoszeń  dotyczących 
bieżącej działalności na łamach Biuletynu Informacyjnego Gminy pn.„Wieści z Gminy Jasło” .

 V.  PRIORYTETOWE  ZADANIA  PUBLICZNE

         Do priorytetowych zadań gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  
należą zadania wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy, w szczególności zadania publiczne w sferze :

1)przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym,  w  tym  przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii,
2)działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
3)pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących.
 

http://www.gminajaslo.pl/


     VI.  OKRES  REALIZACJI  PROGRAMU

Program współpracy gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  obowiązuje w 
2011  roku.

     VII.  SPOSÓB    REALIZACJI  PROGRAMU

1.  Zlecenie  realizacji  zadań  organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom i  udzielenie  dotacji 
nastąpi w trybie art. 19a ustawy. 

         2. Wójt Gminy Jasło w drodze zarządzenia powołuje komisję do spraw oceny celowości realizacji 
zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty. 
3.  Za  realizację  poszczególnych  zadań  objętych  programem  współpracy  odpowiada  Referat 
Organizacyjny i Spraw Społecznych  Urzędu Gminy Jasło.

      
         VIII.  WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH  NA  REALIZACJĘ 

PROGRAMU

        Wysokość  środków finansowych  przeznaczonych  na  realizację  zadań publicznych  objętych 
niniejszym Programem określa uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2011 rok.
 

          IX. SPOSÓB  TWORZENIA  PROGRAMU  I  PRZEBIEG   KONSULTACJI

         Roczny program współpracy  Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  został  przyjęty  po  konsultacjach  z 
przedstawicielami  organizacji pozarządowych oraz podmiotów.

                                           


