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Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi  
w 2008 roku 

 
Samorząd lokalny ma na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy,                
a takŜe rozwiązywanie problemów o charakterze społeczno-gospodarczym. Ze względu na 
róŜnorodność występujących potrzeb, instytucje publiczne nie są w stanie zaspokoić wszystkich 
oczekiwań mieszkańców.  
W rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, nie podejmowanych przez instytucje 
publiczne istotne znaczenie ma powstawanie lokalnych inicjatyw obywatelskich zakładających sobie 
za cel rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej. 
Władza lokalna uwaŜa organizacje pozarządowe za cennego sprzymierzeńca w wykonywaniu swoich 
zadań publicznych, poniewaŜ stają się one pośrednikiem pomiędzy interesami obywateli                              
a instytucjami państwa.  
Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,                           
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby 
prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, 
w tym fundacje i stowarzyszenia. 
Niniejszy program stanowi kontynuację Programów współpracy obowiązujących w poprzednich latach. 
 
I. CELE PROGRAMU 
 
Celem Programu jest stworzenie korzystnych warunków współpracy pomiędzy gminą, a organizacjami 
pozarządowymi, w celu współfinansowania waŜnych działań z punktu widzenia społeczności lokalnej. 
Pozwoli to na zoptymalizowanie wydatków publicznych i komunikacji pomiędzy Gminą, a jej 
mieszkańcami. 

 
II. ZAŁOśENIA OGÓLNE PROGRAMU 
 

1. Podmiotami niniejszego programu są Gmina Mikołów, organizacje pozarządowe z terenu 
gminy Mikołów. 

2. Podmioty współpracy są autonomiczne i suwerenne, a wzajemne oddziaływania regulują na 
zasadach umów i porozumień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Naczelną zasadą towarzyszącą wzajemnym oddziaływaniom jest wyraŜenie woli współpracy 
w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców. 

4. Władze samorządowe wspierają działanie organizacji pozarządowych. 
5. Organizacje pozarządowe winny dąŜyć do wzbogacania przedsięwzięć słuŜących 

zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych i działaniami swoimi winny wspierać w tym 
zakresie instytucje publiczne. 

6. Wybór zadań wspieranych finansowo przez gminę następuje w drodze otwartego konkursu 
ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późn. zm.). 

7. Oferta realizacji zadania publicznego, umowa oraz sprawozdanie powinny odpowiadać 
wymogom Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.                  
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie 
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 z 2005r., 
poz. 2207r.).  

 
III. OBSZARY WSPÓŁPRACY  
 

1. Współpraca pomiędzy podmiotami programu dotyczy sfer zadań publicznych, o których mowa 
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego                         
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późn. zm.). 

2. Ustala się następujące priorytetowe obszary współpracy w 2008 r.: 
1) w zakresie pomocy społecznej i działalności charytatywnej; 
2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 
3) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
4) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
5) w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 



6) w zakresie krajoznawstwa i turystyki; 
7) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. 

 
IV. PODSTAWOWE ZASADY PROGRAMU 
 

Program współpracy opiera się na następujących zasadach: 
1. Zasada pomocniczości – w myśl, której samorząd gminny współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi i wspiera ich działalność w zakresie rozwiązywania problemów, naleŜących 
do sfery jego zadań publicznych; 

2. Zasada suwerenności stron – samorząd gminny respektuje odrębność i suwerenność 
organizacji pozarządowych; 

3. Zasada partnerstwa – organizacje pozarządowe jako równoprawni partnerzy, na zasadach              
i w formie określonej w ustawie oraz w trybie wynikającym z odrębnych przepisów, biorą 
udział w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich 
rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych; 

4. Zasada efektywności - samorząd gminny dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu 
wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji; 

5. Zasada jawności – samorząd gminny udostępnia współpracującym z nim organizacjom 
pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację 
zadań publicznych, które będą przedmiotem współpracy. 

 
V. FORMY REALIZACJI ZADAŃ 
  

1. Współpraca pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego będzie prowadzona w szczególności poprzez 
zlecanie zadań publicznych w formie: 
a) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego 

realizacji. 
b) wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

2. Powierzanie i wspieranie odbywa się poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert. 
3. Dotacja przyznana na realizację zadania publicznego nie moŜe być wykorzystana na: 

- remonty budynków; 
- zakup budynków, lokali bądź gruntów; 
- działalność gospodarczą; 
- działalność polityczną. 

4. Współpraca pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego moŜe odbywać się równieŜ w formie 
pozafinansowej, w tym: 
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności; 
b) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji pozarządowych; 
c) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności w ramach 

programów Unii Europejskiej. 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 Zasady współpracy określone w niniejszym programie stanowią zbiór regulujący praktykę 
współdziałania władz samorządowych z organizacjami publicznymi. Wraz ze zmianą warunków 
zewnętrznych wiąŜących się szczególnie z wprowadzeniem nowych rozwiązań prawnych, a takŜe ze 
zmieniającą się sytuacją finansową gminy mogą one ulegać zmianą, w szczególności w zakresie 
wysokości środków przeznaczonych na realizację programu. Program jest otwarty na nowe 
rozwiązania, szczególnie wynikające z wniosków i propozycji zgłaszanych przez organizacje 
pozarządowe.  
Zmiany w programie dokonywane są w trybie jego uchwalenia. 
Organizacje pozarządowe, w zakresie otrzymywania środków publicznych z budŜetu miasta są 
zobowiązane do zamieszczania w swoich materiałach informacji o finansowaniu lub dofinansowaniu 
zadania przez miasto. 
Środki finansowe na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe są uzaleŜnione od 
postanowień uchwały budŜetowej na 2008r. 


