
UCHWAŁA NR I/8/2018
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie Programu Współpracy Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie

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

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450. z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Paweł Wiśniewski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650. poz. 723. poz. 1365.
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Załącznik do uchwały Nr I/8/2018

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 22 listopada 2018 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ NA 2019 ROK

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450. z późn. zm.).

§ 1. 1. Celem współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
jest włączenie tych jednostek na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej, na rzecz 
pożytku publicznego, w realizację zadań gminy. 

2. Program współpracy Gminy Nakło nad Notecią z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi 
podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego uchwalany jest na okres jednego 
roku kalendarzowego, tj. od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

3. Cele programu :
1) cele główne:

a) rozwijanie potencjału społeczności lokalnej,
b) włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych,
c) zrównoważony rozwój.

2) cele szczegółowe:
a) wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego w poszerzaniu oferty świadczonych usług 

oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców Gminy,
b) budowanie spójnych i funkcjonalnych społeczności poprzez umocnienie lokalnych  działań,
c) stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 

lokalnych,
d) poprawa funkcjonowania organizacji pozarządowych poprzez pobudzanie ich do bardziej 

efektywnego działania i w rezultacie podniesienie poziomu świadczonych usług,
e) umacnianie podmiotowości obywateli i zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie 

polityki społecznej, kulturalnej, gospodarczej w Gminie,
f) zwiększanie inicjatyw obywatelskich mieszkańców terenów wiejskich,
g) umacnianie świadomości społecznej mieszkańców gminy oraz poczucia ich odpowiedzialności za 

rozwiązywanie lokalnych problemów,
h) wspieranie projektów aktywizujących i rozwijających samorządność młodzieży,
i) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb społecznych 

i kulturalnych,
j) intensyfikowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży, również przez wspieranie projektów z zakresu 

edukacji kulturalnej kierowanych do młodego pokolenia,
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k) wspieranie projektów artystycznych stymulujących miejscowe środowisko artystyczne, w tym  
wspieranie organizacji imprez, festiwali, warsztatów, przeglądów artystycznych,

l) wspieranie podmiotów ekonomii społecznej poprzez promocję ich produktów i usług,
ł) analizowanie i ocenianie rezultatów współpracy różnych lokalnych podmiotów oraz 

wykorzystanie doświadczenia w celu wprowadzania działań usprawniających.

§ 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy w roku 2019 planuje się 
na poziomie  500 000 złotych.

§ 3. Współpraca ta oparta będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
uczciwej konkurencji, efektywności i jawności. Oznaczać to będzie rozwiązywanie problemów Miasta 
i Gminy Nakło nad Notecią, należących do sfery zadań publicznych, we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi z jednoczesnym wspieraniem ich działalności. 

§ 4. Realizacja zadań publicznych dokonywana będzie zgodnie z wyborem najefektywniejszego 
sposobu wykorzystania środków publicznych, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i jawności. 

§ 5. Współpraca Gminy Nakło nad Notecią w sferze zadań publicznych z organizacjami 
pozarządowymi będzie prowadzona w następujących formach:
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków,
2) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

3) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym lub inicjatywnym, 
składających się z radnych i przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy oraz organizacji 
pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie,

4) stałych działań polegających między innymi na prowadzeniu serwisu informacyjnego dotyczącego 
organizacji pozarządowych na stronie internetowej bip.gmina-naklo.pl, promowaniu sektora 
pozarządowego oraz włączaniu organizacji pozarządowych w działania Gminy,

5) zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami 
określonymi w art. 11 ustawy, w formie:
a) powierzania wykonania zadań publicznych i udzielania – w miarę możliwości finansowych Gminy 

- dotacji ze środków budżetowych na sfinansowanie ich realizacji,
b) wspierania wykonania zadań publicznych i udzielaniu dotacji - w miarę możliwości finansowych 

Gminy - na dofinansowanie ich realizacji,
6) zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w tak zwanym trybie 

uproszczonym, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy.
§ 6. W 2019 roku, przy udziale organizacji pozarządowych, będą realizowane w szczególności 

zadania publiczne Gminy Nakło nad Notecią w zakresie: 
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) ochrony i promocji zdrowia, obejmującej profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób 

uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych 

i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji,
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4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
6) turystyki i krajoznawstwa,
7) działalności charytatywnej,
8) promocji i organizacji wolontariatu,
9) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami,
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
11) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
12) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
13) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
14) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji
§ 7. 1. Program współpracy opracowywany jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

które zgodnie z zasadą partnerstwa, zapraszane są do współpracy w lepszym identyfikowaniu 
i definiowaniu potrzeb społecznych oraz wspólnym planowaniu działań służących ich zaspokojeniu, jak 
też zgłaszaniu swoich propozycji i rozwiązań dla lepszej jakości współpracy.

2. Przebieg prac nad Programem współpracy odbywa się poprzez:
1) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji 

publicznej i organizacje pozarządowe,
2) aktywność doradczą, opiniującą i inicjatywną,
3) konsultacje umożliwiające zapoznanie się zainteresowanym z projektem programu współpracy, ale 

także możliwość wniesienia przez organizacje opinii, sugestii, zaleceń i wskazań do uwzględnienia 
w Programie współpracy.
§ 8. W dniach od 10 października 2018 roku do 30 października 2018 roku zostały przeprowadzone 

konsultacje Programu współpracy Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Tekst Projektu Programu Współpracy, wraz z pismem przewodnim oraz drukiem umożliwiającym 

organizacjom zgłaszanie ewentualnych uwag, sugestii lub innych zapisów zamieszczony został 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  www.naklo.pl   oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. 

Wnioski zgłosiły dwie Organizacje.

W dniu 12.10.2018 r. drogą elektroniczną do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wpłynął 

wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci o dodanie nowego zapisu i rozszerzenie § 6 o kolejne zadanie 

w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

W dniu 26.10.2018 r. drogą elektroniczną do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wpłynął 

wniosek Fundacji Wspierania Edukacji im. Ks. Stanisława Staszica o rozszerzenie i uszczegółowienie 

§ 1 pkt. 3.2 „cele szczegółowe” przez dodanie nowego podpunktu „Wspieranie projektów 
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aktywizujących i rozwijających samorządność młodzieży” oraz dodanie nowego zapisu i rozszerzenie 

§ 6 o kolejne zadanie w zakresie „Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji”.

Pozostałe organizacje i stowarzyszenia nie zgłosiły żadnych uwag do Projektu Programu 

Współpracy.

§ 9. Ocena realizacji programu odbywać się będzie na podstawie mierzalnych mierników, 
w szczególności:
1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
2) liczby ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
3) liczby organizacji pozarządowych uczestniczących w ogłoszonych otwartych konkursach ofert na 

realizację zadań publicznych,
4) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych,
5) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Nakło nad Notecią na realizację 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
6) liczby zadań dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
7) liczby zadań dofinansowanych z pominięciem procedury otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych,
8) rodzajów współpracy i organizacji korzystających z pomocy pozafinansowej,
9) szczególnych osiągnięć, nagród, wyróżnień uzyskanych przez organizacje działające na terenie 

gminy,
10) szkoleń, konsultacji, spotkań, utworzonych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, itp. 

z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych.
§ 10. 1. W celu opiniowania złożonych ofert, w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań 

pożytku publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, Burmistrz Miasta 
i Gminy Nakło nad Notecią powołuje komisję konkursową.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
2) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.
3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257. 
z późn. zm.)  dotyczące wyłączenia pracownika.

5. Prace komisji konkursowej są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa powołanych 
członków komisji.

6. Do zadań komisji konkursowej należy :
1) dokonanie oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie,
2) zaopiniowanie rozdziału środków finansowych,
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3) przedłożenie opinii i propozycji podziału środków finansowych Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło 
nad Notecią.
7. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi szczegółowo w ogłoszeniach 

konkursowych.
8. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół.
§ 11. Współpracę z organizacjami pozarządowymi koordynuje pracownik – Inspektor/Pełnomocnik 

Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
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Uzasadnienie

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

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450. z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.: osobami

prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu

terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną

odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie

przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669.), które nie działają

w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz

nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia

30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

W dniach od 10 października 2018 roku do 30 października 2018 roku zostały przeprowadzone

konsultacje Programu współpracy Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok z organizacjami

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

publicznego i o wolontariacie.

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji zamieszczone zostały

w Programie współpracy Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz

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

wolontariacie, a także w sprawozdaniu z przeprowadzonych konsultacji zamieszczonym w Biuletynie

Informacji Publicznej.
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