
Skrwilno, 16 listopada 2015 rok  

 

 

 

Protokół 

 

 

z przeprowadzonych konsultacji dotyczących „Programu współpracy Gminy Skrwilno z 

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

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.  

 

 

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz  uchwałą Rady 

Gminy nr X/60/15 z dnia 1 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, przeprowadzono konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Skrwilno z 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 2 listopada 2015 roku do 16 listopada 2015 roku. 

Projekt „Rocznego Programu współpracy Gminy Skrwilno z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

wolontariacie na rok 2016” został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Skrwilno oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Informacyjnej Urzędu Gminy Skrwilno. Konsultacje 

odbyły się w formie spotkania zwołanego Zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 2 

listopada 2015 roku  z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 16 listopada 2015 roku. 

Na spotkaniu omówiono szczegółowo program oraz przeprowadzono dyskusję z organizacjami 

pozarządowymi.  

W wyniku przebiegu konsultacji i zgłoszonych uwag zmieniono: 

1.  

 Rozdział I Wprowadzenie o treści: 

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

U z 2013 r poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r  poz.. 379, poz. 1072, z 2015 poz. 1045) art. 12 pkt 

11 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146 oraz z 2015r., poz. 1255, poz. 1339) 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.  

2. Rada Gminy Skrwilno uchwalając niniejszy program podkreśla znaczenie współpracy władz 

publicznych z organizacjami pozarządowymi oraz partnerstwa w działaniu na rzecz lokalnej 

wspólnoty gminnej. 

3. Program określa współpracę  pomiędzy Gminą Skrwilno a organizacjami pozarządowymi oraz 

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

wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na terenie Gminy Skrwilno, 

polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy.  

4. Gmina Skrwilno uchwalając roczny program współpracy  określa priorytetowe zadania publiczne 

oraz deklaruje umacnianie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi w działalności prowadzącej 

do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb zbiorowych gminnej wspólnoty, z jednoczesnym 

zachęcaniem do rozwoju aktywności obywatelskiej w realizowaniu zadań publicznych na rzecz 

wspólnego dobra”  

 

zmieniono na  

 

„Rozdział 1 Postanowienia ogólne o treści :  

§ 1. Ilekroć w niniejszym „Programie” mowa o: 



1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.); 

2) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to osoby osoby prawne i jednostki 

organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

3) programie – rozumie się przez to Roczny Program współpracy Gminy Skrwilno z 

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

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016  

4) konkursie – rozumie się przez  to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w 

art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie; „  

 

2.  

Nazwę Rozdziału 2. Cele programu zmieniono na Rozdział 2 Cel główny i cele szczegółowe 

programu. W treści rozdziału w par. 3  

- punkt 3 wykreślono zapis „ przez wspieranie oraz powierzanie zadań, z jednoczesnym 

zapewnieniem środków na ich realizację.  

 - punkt 5 i 7 wykreślono  

 

3. 

 

Rozdzielono Rozdział 3 Przedmiot i zasady współpracy na dwa odrębne rozdział tj. Rozdział 3 Zasady 

współpracy oraz  Rozdział 4 Zakres przedmiotowy.  

 

4.  

 

W Rozdziale 3 punkt 2 o treści „Współpraca pomiędzy gminą Skrwilno a organizacjami 

pozarządowymi odbywać będzie się w warunkach wzajemnego uzupełniania się, w poszanowaniu 

następujących zasad: 

1) Pomocniczości – gmina gwarantuje organizacji pozarządowej samodzielność w 

podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych oraz w sposobie realizacji zadań 

publicznych. Rola gminy dotyczy pobudzania i wspierania inicjatyw oddolnych, ich 

uzupełniania oraz promowania dobrych praktyk celem ich upowszechnienia. 

2) Suwerenności – gmina i organizacje pozarządowe respektują swoją instytucjonalną 

niezależność. Strony mają prawo do samodzielności i odrębności w poszukiwaniu rozwiązań 

problemów społecznych. 

3) Partnerstwa – gmina i organizacje pozarządowe są równoprawnymi partnerami  w pracy na 

rzecz rozwoju gminy. Strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i określaniu 

problemów i zadań, współdecydują i wypracowują najlepszy sposób ich rozwiązania, w 

warunkach wzajemnego zaufania i informowania się nawzajem. 

4) Efektywności – gmina wybiera najbardziej efektywny sposób realizacji zadań publicznych 

spośród proponowanych przez organizację pozarządową.  Gmina oczekuje od organizacji 

pozarządowych rzetelnej realizacji powierzonych zadań oraz wywiązywania się z zobowiązań 

merytorycznych, finansowych i sprawozdawczych. Strony wspólnie dążą do osiągnięcia 

najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych. 

5) Uczciwej konkurencji i jawności – gmina gwarantuje organizacjom pozarządowym równy 

dostęp do zadań publicznych zlecanych przez gminę, udziela wszystkim zainteresowanym 

tych samych informacji, stosuje jednakowe kryteria wspierania. Gmina i organizacje 

pozarządowe udzielają sobie nawzajem wszelkich informacji, kształtując przejrzyste zasady 

współpracy, oparte o równe i jawne kryteria wyboru realizatora zadania publicznego. 

 

zmieniono na: 

 

§4.  Współpraca Gminy Skrwilno z organizacjami  odbywa się na zasadach: 

 



1) Pomocniczości – gmina gwarantuje organizacji pozarządowej samodzielność w 

podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych oraz w sposobie realizacji zadań 

publicznych.  

2) Suwerenności – gmina i organizacje pozarządowe respektują swoją instytucjonalną 

niezależność.  

3) Partnerstwa – gmina i organizacje pozarządowe są równoprawnymi partnerami  w pracy na 

rzecz rozwoju gminy.  

4) Efektywności – gmina wybiera najbardziej efektywny sposób realizacji zadań publicznych 

spośród proponowanych przez organizację pozarządową.   

5) Uczciwej konkurencji i jawności – gmina gwarantuje organizacjom pozarządowym równy 

dostęp do zadań publicznych zlecanych przez gminę, udziela wszystkim zainteresowanym 

tych samych informacji, stosuje jednakowe kryteria wspierania.  

 

5. 

 

Nowo utworzony Rozdział 4 Zakres przedmiotowy zyskał treść:  

„ §5. Przedmiotem współpracy Gminy Skrwilno z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań 

w zakresie: 

1) ochrony i promocji zdrowia  

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

5) wypoczynku dzieci i młodzieży 

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

8) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka 

9) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  

10) określania potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania  

11) podwyższania efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy”  

 

6.  
 

Rozdział IV Formy współpracy zastąpiono zapisem „ Rozdział 5. Formy współpracy”  

 

7.  
 

Rozdział V Sposób realizacji programu został przeniesiony do Rozdziału 8 Sposób realizacji 

programu i zmieniono jego treść z : 

„  § 5. 1. Podmiotami realizującymi Program w zakresie współpracy Gminy z organizacjami 

pozarządowymi są: 

1) Rada Gminy Skrwilno 

2) Wójt Gminy Skrwilno 

3) Organizacje posiadające siedzibę na terenie gminy Skrwilno lub działające na rzecz mieszkańców 

gminy Skrwilno 

4) Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywać się będzie w 

trybie otwartego konkursu ofert chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub można 

je wykonać efektywniej w inny sposób. 

3. Wójt Gminy Skrwilno odrębnym zarządzeniem ogłosi otwarty konkurs ofert, w którym wskaże 

rodzaj zadania, terminy realizacji zadania, zasady przyznania dotacji oraz wszelkie niezbędne 

informacje dotyczące otwartego konkursu ofert i warunki uczestniczenia w nim. 

4. Otwarty konkurs ofert Wójt Gminy Skrwilno ogłosi na stronie internetowej gminy Skrwilno, w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skrwilnie.” 

 

na:   



 

„ROZDZIAŁ 8 

Sposób realizacji Programu.  

§ 14.  Program realizowany jest poprzez : 

1) wytyczenie polityki społecznej i finansowej gminy, 

2) realizację polityki społecznej i finansowej gminy, 

3) szczegółowe określanie zadań ze sfery zadań pożytku publicznego, przewidywanych do 

realizacji przy udziale organizacji pozarządowych,  

4) wspieranie organizacyjne i merytoryczne organizacji pozarządowych,” 

 

 

8.  
Rozdział VI Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert 

przeniesiono do Rozdziału 12 Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej oraz 

zmieniono jego treść z: 

„§ 6. 1. Wójt Gminy Skrwilno odrębnym zarządzeniem powoła komisję konkursową, której zadaniem 

będzie zaopiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert. 

2. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert według kryteriów 

każdorazowo określonych w otwartym konkursie ofert. 

3. Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu prac zawierający: 

1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej 

2) liczbę zgłoszonych ofert 

3) wskazanie ofert spełniających kryteria konkursu 

4) wskazanie ofert nie spełniających kryteriów konkursu 

5) ocenę formalną ofert 

6) ocenę merytoryczną ofert 

7) propozycję rozstrzygnięcia konkursu 

8) podpisy członków komisji konkursowej. 

4. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy 

Skrwilno. 

5. Wyniki otwartego konkursu ofert podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Skrwilno, w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skrwilnie. 

6. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Skrwilno zawiera z organizacją 

pozarządową lub podmiotom wymienionym w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.” 

 

na: 

 

§ 20. Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach następuje w 

trybie  Zarządzenia Wójta Gminy Skrwilno. 

 

§ 21. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący. 

 

§ 22. Komisja obraduje na posiedzeniach, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia 

komisji określa przewodniczący. 

 

§ 23. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego. 

 

§ 24. Komisja konkursowa dokonuje oceny na formularzu :Karta oceny oferenta”. 

 

§ 25. Z prac komisji sporządza się protokół. „ 

 

 

 

 

 



9.  

 

Rozdział VII. Priorytetowe zadania publiczne przeniesiono do Rozdziału 6. Priorytetowe zadania 

publiczne oraz w jego treści: 

-  wykreślono podpunkt 9 „ Budowa społeczeństwa obywatelskiego i stymulowania społeczności 

lokalnej”   

- treść podpunktu 13 „wspierania osób starszych i organizacji działających na rzecz aktywności 

społecznej i  kulturowej osób 50+ „ zmieniono na : „Wspierania osób starszych i organizacji 

działających na rzecz aktywności społecznej i  kulturowej osób w wieku emerytalnym.”  

 

10.  
Rozdział VIII Okres oraz sposób oceny realizacji programu podzielono na dwa odrębne rozdziały  

- Rozdział 7 Okres realizacji programu – treść pozostaje bez zmian  

- Rozdział 8 Sposób realizacji programu – treść zmieniono z :  

„ 2. Realizacja programu poddana jest ewaluacji, rozumianej jako planowe działanie mające na celu 

ocenę realizacji programu, polegające na analizie i ocenie jakości i skuteczności współpracy gminy z 

organizacjami pozarządowymi. 

1) Wskaźniki efektywności realizacji programu: 

a) Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert; 

b) Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, w tym liczba 

organizacji; 

c) Liczba odrzuconych ofert; 

d) Liczba podpisanych umów na realizację zadania publicznego; 

e) Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów, w tym podanie przyczyn; 

f) Liczba ofert złożonych przez organizację z własnej inicjatywy; 

g) Wysokość kwot udzielonych dotacji z budżetu Gminy Skrwilno na realizację zadań 

publicznych; 

h) Liczba projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych z organizacjami 

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

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

i) Liczba i rodzaj innych form współpracy. 

2) Wskaźniki wymienione w ust. 2 prezentowane są w sprawozdaniu z realizacji programu. 

 

2. Wójt gminy Skrwilno w terminie do 31 maja 2016 roku przedłoży Radzie Gminy Skrwilno 

oraz ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej, sprawozdanie z realizacji programu 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.” 

na: 

„ROZDZIAŁ 8 

Sposób realizacji Programu.  

§ 14.  Program realizowany jest poprzez : 

5) wytyczenie polityki społecznej i finansowej gminy, 

6) realizację polityki społecznej i finansowej gminy, 

7) szczegółowe określanie zadań ze sfery zadań pożytku publicznego, przewidywanych do 

realizacji przy udziale organizacji pozarządowych,  

8) wspieranie organizacyjne i merytoryczne organizacji pozarządowych,” 

 

11.  

Wykreślono Rozdział IX Postanowienia końcowe. 

 

12.  
Dodano Rozdział 10 Sposób oceny realizacji programu  

 

13.  
Dodano rozdział 11 Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji.  

 

Więcej uwag nie zgłoszono.  



 

 

 

 

 

 

 

 


