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I. WPROWADZENIE 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz 

Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach Nr LV/287/14 z dnia 29 października 2014 r. 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest 

obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy za rok poprzedni. 

Roczny program współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 został 

uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Stawiskach Nr LV/287/14 z dnia  

29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stawiski  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. Podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 Celem programu było budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Stawiski  

a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej 

w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

 Rolą programu było także kształtowanie demokratycznego ładu społecznego  

w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją 

publiczną a organizacjami pozarządowymi, zwiększenie aktywności mieszkańców, 

podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy 

poprzez zwiększenie aktywności organizacji; stworzenie warunków do powstania 
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inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej; promowanie  

i wzmacnianie postaw obywatelskich. 

Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników 

Urzędu Miejskiego w Stawiskach oraz gminnych jednostek organizacyjnych, jak 

również organizacji pozarządowych.  

 Projekt programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na podstawie uchwały  

Nr XVII/82/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania 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 oraz projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy 

Stawiski z organizacjami pozarządowymi. 

 Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekty: uchwały i Programu współpracy 

Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu 

przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok 

zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.stawiski.pl) oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu dnia 21 października 2014 roku. 

 Organizacje pozarządowe do dnia 28 października 2014 roku mogły składać na 

formularzu zgłaszania opinii uwagi do projektu Programu. W wyznaczonym terminie 

nie wpłynęły żadne uwagi. 

 

 

II. ZASADY WSPÓŁPRACY 

 

 Współpraca pomiędzy Gminą Stawiski a organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego odbywała się na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji  

i jawności.  
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III. FORMY WSPÓŁPRACY 

 

 Gmina Stawiski w roku 2015 wspierała sektor pozarządowy w następujących 

formach pozafinansowych: 

 udzielanie pomocy merytorycznej przy zakładaniu organizacji pozarządowych 

(m.in. pomoc przy wypełnianiu niezbędnych druków do KRS, poprawne 

tworzenie statutów, regulaminów, sporządzanie protokołów, uchwał o wyborze 

władz, itp.); 

 pomoc przy zmianach statutowych, zgłaszaniu zmian do KRS, Urzędu 

Statystycznego i Skarbowego; 

 pomoc w rozliczaniu rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych  

z działalności organizacji, 

 informowanie o aktualnych przepisach prawnych, dotyczących działalności 

sektora pozarządowego poprzez konsultacje telefoniczne, pocztę elektroniczną, 

bezpośrednie spotkania; 

 udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z innymi 

organizacjami na poziomie regionalnym, ponadregionalnym  

 udzielanie wsparcia w sprawach organizacyjnych m.in. pomoc administracyjna, 

w planowaniu oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, np.: konferencje, 

szkolenia, warsztaty; 

 udzielanie informacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach 

udzielania dotacji oraz o pozyskiwaniu środków finansowych z innych niż 

budżet gminy źródeł, w szczególności z programów krajowych oraz funduszy 

strukturalnych i programów pomocowych Unii Europejskiej (informacje 

udzielano w formie szkoleniowej, telefonicznej, mailowej oraz w trakcie spotkań 

bezpośrednich z zainteresowanymi organizacjami); 

 pomoc merytoryczna przy ubieganiu się o środki finansowe z funduszy 

zewnętrznych: m.in. Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, czy 

z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (powiatowego, 
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wojewódzkiego)  – począwszy od przygotowania wniosków o dofinansowanie 

zadań, poprzez ich realizację, aż do ostatecznego rozliczenia; 

 wsparcie przy prowadzeniu dokumentacji niezbędnej w funkcjonowaniu 

organizacji; 

 na stronie internetowej gminy zamieszczano informacje skierowane do 

organizacji pozarządowych na temat organizowanych szkoleń, konferencji, 

konkursach, itp.; 

 korzystanie z rzeczowego wsparcia gminy w postaci udostępnienia pomieszczeń, 

obiektów kulturalnych, sportowych dla przeprowadzenia spotkań i imprez 

organizowanych przez organizacje; 

 konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego – w październiku  

2014 roku Burmistrz Stawisk zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Programu 

współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2015”. 

 

Gmina Stawiski w roku 2015 wspierała sektor pozarządowy w formie 

finansowej: 

 w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

jedna organizacja pozarządowa otrzymała wsparcie finansowe z budżetu Gminy 

Stawiski w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport to zdrowie”. 

Ofertę złożył Gminny Klub Sportowy w Stawiskach. W tej sytuacji zastosowano 

postępowanie zgodnie z określoną procedurą prowadzenia konsultacji. Zgodnie  

z dyspozycją art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zadanie programowe, na które gmina udzieliła dofinansowania było przedmiotem 

kontroli pod względem efektywności i jakości wykonania oraz prawidłowości 

wykorzystania przyznanych dotacji. Wyniki kontroli były zadowalające. 
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IV. PODSUMOWANIE 

 

 W roku 2015 wiele organizacji pozarządowych realizowało swoje zadania 

statutowe współdziałając z Gminą Stawiski oraz z gminnymi jednostkami 

organizacyjnymi. Działalność organizacji pozarządowych znacząco uzupełnia 

działalność gminy Stawiski. Współpraca ma wieloraki, korzystny wymiar zarówno dla  

gminy, jak i dla współpracujących z nią organizacji pozarządowych. 

 W trakcie realizacji Programu współpracy nie wpłynął żaden wniosek (oferta) 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

w sprawie określenia kolejnych zadań (niewymienionych w Programie współpracy)  

i ogłoszenia konkursów na ich realizację. Nie wpłynęły również uwagi i zastrzeżenia 

do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.  

 W 2015 roku Gmina Stawiski współpracowała z organizacjami pozarządowymi 

na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na 

rzecz różnych grup społecznych. Działania te nakierowane były w szczególności na 

tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia 

ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz Mieszkańców. 

 

 

BURMISTRZ STAWISK 

 

Krzysztof Rafałowski 

 

 


