
UCHWAŁA  NR XXXVI/ 293 /2014 

RADY GMINY 

LUBYCZA KRÓLEWSKA 

z dnia 30 października 2014 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form 

finansowych opracowanego w ramach projektu „ Współpracujemy profesjonalnie ! ”. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje : 

 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się standard realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form 

finansowych przez Gminę Lubycza Królewska i organizacje pozarządowe pod nazwą 

„ Standard realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych”, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Gmina Lubycza Królewska od 01.01.2014 r. realizuje projekt „Współpracujemy 

profesjonalnie!”, w ramach którego przewidziane jest przyjęcie 6 standardów współpracy 

samorządu z organizacjami pozarządowymi. W ramach niniejszej Uchwały planuje się przyjąć 

„Standard realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych”. 

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, zgodnie z zasadą pomocniczości, 

jest elementem procesu decentralizacji państwa. Samorząd powinien wspierać oddolne 

zorganizowane działania obywateli podejmowane w sferach zadań publicznych, zmierzające do 

zaspokajania potrzeb lokalnych, tworząc procedury (konkursowe, zakupu usług) i 

wykorzystując instrumenty prawne do rozwoju działań prowadzonych bezpośrednio przez 

mieszkańców (np. poprzez wykorzystanie klauzul społecznych przy zlecaniu zadań czy przez 

wspieranie inicjatyw lokalnych). Przekazanie zadań musi być powiązane z przekazaniem 

środków na ich realizację oraz z zapewnieniem odpowiedniej jakości i efektywności ich 

realizacji (standaryzacja). 

Poprzez wdrożenie standardów dotyczących realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem 

form finansowych angażuje się mieszkańców działających w organizacjach pozarządowych do 

właściwego kształtowania kultury partycypacji, a tym samym zwiększenia 

współodpowiedzialności za podejmowane decyzje i realizowane przedsięwzięcia  dotyczące 

lokalnych społeczności.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały 

Nr XXXVI / 293 / 2014 

Rady Gminy Lubycza Królewska 

z dnia 30 października 2014 roku 

 

Preambuła 
Uznając zasady współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i  administracją 
samorządową sformułowane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 Biorąc pod uwagę harmonijne współdziałanie między samorządem terytorialnym, a 
organizacjami pozarządowymi, opierające się zarówno na obowiązujących podstawach prawnych, 
jak również w obrębie kultury współpracy. 
Ustanawiamy Standardy współpracy oparte na wzajemnym, pozytywnym postrzeganiu się 
partnerów, budowaniu zaufania, dialogu społecznym oraz na zasadach umacniających 
uprawnienia obywateli i ich wspólnot. 

I. Cel i Zasady: 
Celem wprowadzenia Standardu jest dążenie do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych z 
wykorzystaniem potencjału partnerów poprzez uregulowanie zasad współpracy samorządu z 
organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji  zadań publicznych z wykorzystaniem form 
finansowych 
1.  Zasada suwerenności stron oznacza prawo każdej ze stron do samostanowienia o swoich 

działaniach. Strony nie muszą przyjmować realizacji zadania, o ile warunki nie są dla nich do 

przyjęcia. 

2.  Zasada partnerstwa oznacza wspieranie i promowanie realizacji zadań publicznych w formie 

partnerstw międzysektorowych, co zwiększa efektywność wykorzystania środków 

publicznych. 

3.  Zasada pomocniczości oznacza przekazywanie przez samorząd organizacjom pozarządowym 

zadań, które organizacje chcą i mogą zrealizować. Samorząd może stymulować przejmowanie 

zadań stosując odpowiednie klauzule oraz procedury, np. klauzule społeczne czy inicjatywy 

lokalne.  

4.  Zasada efektywności oznacza efektywność wyboru formy realizacji zadania publicznego 

przez samorząd, określenie standardu realizacji zadania, uwzględnianie odpowiedniego czasu 

realizacji oraz monitoring i ewaluację zleconych zadań.  

5.  Zasada uczciwej konkurencji oznacza równe szanse i równy dostęp do realizacji zadania. 

Strony powinny unikać konfliktów interesów, tworząc jawne, powszechnie dostępne 

procedury wyboru, realizacji i rozliczania zadań publicznych. 

6.  Zasada jawności oznacza dostęp każdego do informacji o procedurach naboru, realizacji 

i rozliczania zadań publicznych. Samorząd tworzy procedury dostępu do informacji 

o realizowanych zadaniach publicznych, organizacje informują o realizowanych działaniach. 

Podstawą realizacji zasady jest stosowanie przepisów o dostępie do informacji publicznej. 

 

II. Podstawy prawne: 

 

 
STANDARD 

Realizacji  zadań publicznych 
z wykorzystaniem form finansowych 

 



1.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
2.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 
3.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 
4.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
5.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
6.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

  

 
III. Opis: 
1. Samorząd wspiera oddolne zorganizowane działania obywateli podejmowane w sferach 

zadań publicznych, zmierzające do zaspokajania potrzeb lokalnych, tworząc procedury i 
wykorzystując instrumenty prawne do rozwoju działań prowadzonych bezpośrednio przez 
mieszkańców (np. poprzez wykorzystanie klauzul społecznych przy zlecaniu zadań).  

2. Wybór formy realizacji zadań publicznych powinien być podyktowany efektywnością 
realizacji zadania.  

3. Mając na względzie efektywność realizacji zadań publicznych, pod uwagę brana jest nie 
tylko cena (czyli nie tylko najniższe koszty realizacji), lecz także skuteczność realizacji 
założonych celów zadania i ich wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.  

4. Samorząd i organizacje pozarządowe przy realizacji zadań mogą wykorzystywać zarówno 
tryby konkursowe, pozakonkursowe.  

5. Wszystkie procedury wyboru wykonawcy zadania powinny być powszechnienie znane.  
6. Realizacja zadań publicznych powinna wzmacniać potencjał organizacji pozarządowej.  
7. Samorząd, jako zlecający zadanie publiczne, powinien opierać się na opracowanych proce-

durach monitoringu i oceny realizacji zadań publicznych. Na ich podstawie mogą być 
dokonywane zmiany w zakresie planowania i realizacji zadań publicznych.  

8. Zlecanie zadań publicznych wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi/wzorców 
działań, które wynikają z: 
a) obowiązujących przepisów prawa (ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień 

publicznych czy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 
b) wymogów zarządzania w administracji publicznej. 
c) uwarunkowań kulturowych.  

 
 
IV. Wzorce działania, narzędzia i wskaźniki 

Wzorce działania Narzędzia Wskaźniki 
1. Ogłoszenie o konkursie 

określa kryteria wyboru 
ofert zgodne z programem 
współpracy i innymi 
dokumentami  
planistycznymi, które 
funkcjonują w samorządzie 
 
 

Program współpracy 
 
Regulamin Komisji Oceny Ofert 

Liczba umów rocznych na 
realizacje zadań 
publicznych 
Zarządzenie ustalające 
jawne zasady organizacji 
konkursów, precyzujące 
m.in. zasady wyboru 
komisji konkursowych, czy 
kryteria wyboru ofert 
 

2. Stosowanie klauzul 
społecznych przy 
zamówieniach publicznych 

Zakup usług 
 

Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia 

Liczba postępowań z 
zastosowaniem klauzul 
społecznych  

3. Określanie w programie 
współpracy, które z zadań 
publicznych planowane są 

Program współpracy 
 

Liczba wniosków na 
realizację zadania 
publicznego w trybie art. 



do realizacji w trybie 
pozakonkursowym 

Składanie i rozpatrywanie 
wniosków o realizację 
zadania publicznego, z 
pominięciem otwartego 
konkursu ofert (art. 19a 
uodpp) 

 

19 a uodpp. 
 
Liczba umów na 
realizacje zadania 
publicznego w trybie art. 
19 a uodpp.  

4. Program współpracy 
określa, które z zadań 
mogą być realizowane w 
trybie art. 16 ust. 7 uodpp 

Stosowanie regrantingu  
 

Program współpracy 
 

Wartość umów na 
realizację zadań 
publicznych w ramach 
regrantingu  

5. Zapewnienie udziału 
przedstawicieli 
organizacji 
pozarządowych w komi-
sjach  konkursowych 

Międzysektorowy skład 
komisji konkursowych 
wyłączający konflikt 
interesów 
 

Program współpracy 
 
Regulamin Komisji Oceny Ofert 

Liczba przedstawicieli  
organizacji 
pozarządowych 
uczestniczących w 
pracach Komisji Oceny 
Ofert 

6. Stosowanie katalogu 
kosztów kwalifikowanych 
i niekwalifikowanych 

 

Katalog kosztów 
kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych (wzór) 

1 dokument  
 
 

7. Publikacja streszczeń z 
realizacji zadania 
publicznego na stronie 
www/BIP samorządu 
opracowana zgodnie z 
przyjętym formularzem 
 

Wzór streszczenia 
Strona internetowa Gminy 

Liczba sprawozdań z 
realizacji zadań 
publicznych umieszczona 
na stronach www/BIP 

 

 

V. Procedura weryfikacji: 
Coroczna (samo) ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 
przeprowadzana w I kwartale każdego roku. 
Wprowadzenie rekomendacji wynikających z raportu samooceny. 
 
 
VI. Załączniki: 
Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych 

Formularz streszczenia sprawozdania realizacji zadania zleconego 

 
 

                      


