
Załącznik do Uchwały Nr V/      /15 
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu 
z dnia ………………….…. 2015 r. 

 
Standard:  Wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych 
 

Preambuła: 

System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych jest odpowiedzialnością  
samorządu i powinien być tworzony i rozwijany w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.   
Wspieranie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, na które składają się zarówno organizacje 
pozarządowe, jak i oddolne inicjatywy obywatelskie, powinno mieć charakter kompleksowy. 
 

I Cele i zasady 

Celem jest stworzenie takich mechanizmów wsparcia dla działania już istniejących organizacji oraz 
nieformalnych, oddolnych inicjatyw mieszkańców, które będą dostosowane do ich specyficznych 
potrzeb, możliwości i celów działania,  a także stworzenie warunków do zawiązywania się nowych 
organizacji pozarządowych i inicjatyw. 

 
Zasady:  

a) Zasada suwerenności oznacza, że wspierane organizacje pozarządowe i inicjatywy 
nieformalne zachowują niezależność od podmiotów wspierających. 

b) Zasada partnerstwa oznacza, że system wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw 
obywatelskich opiera się na współpracy samorządu i organizacji przy planowaniu, realizacji  
i ocenie realizowanego wsparcia. Zakłada również, że samorząd i organizacje pozarządowe 
tworzą partnerstwo publiczno-społeczne do realizacji tych zadań. 

c) Zasada pomocniczości oznacza możliwość powierzenia świadczenia usług wspierających 
organizacjom pozarządowym, a w przypadku, gdy organizacje już realizują takie zadanie - 
wzmacniania go. 

d) Zasada efektywności oznacza, że wsparcie dla organizacji pozarządowych i inicjatyw 

obywatelskich opiera się na wykorzystaniu dostępnych zasobów lokalnych. Zakłada również, 

że samorząd powierza realizację zadania w ramach umów wieloletnich w oparciu  

o standardy i procedury oceny. Dla zapewnienia lepszego wykorzystania zasobów wspiera 

się tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego. 
e) Zasada uczciwej konkurencji oznacza, że system wsparcia jest dostępny na równych 

warunkach - zarówno w zakresie korzystania z usług, jak i szans ich realizacji. 
f) Zasada jawności oznacza, że informacje o funkcjonowaniu systemu wsparcia  

są powszechnie dostępne, dotyczą form usług wspierających, ich kosztów, jakości  
i dostępności. 

 

II Podstawa prawna 

1. Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Dz.U.2014.1118 j.t. 
2. Ustawa o Finansach Publicznych Dz.U.2013.885 j.t. 
3. Ustawa o Samorządzie Gminnymi Dz.U.2013.594 j.t. 
4. Roczne Programy Współpracy Miasta i Gminy Zwierzyniec z organizacjami pozarządowymi 

 



III.  Działania i wskaźniki 
 

Działania/Narzędzia Opis Wskaźniki 

Koordynator ds. 
wspierania organizacji 
pozarządowych             
i inicjatyw 
obywatelskich 

Skuteczne wspieranie organizacji 
pozarządowych oraz obywatelskich inicjatyw 
nieformalnych oznacza, że istnieje potrzeba 
wyznaczenia przez Burmistrza osoby 
odpowiedzialnej za wyżej wymieniony 
zakres, po stronie Urzędu.  

Wskaźnik minimalny: 
Wyznaczenie przez Burmistrza osoby 
odpowiedzialnej po stronie Urzędu, której 
jednym z zakresów obowiązków będzie 
wspieranie organizacji pozarządowych oraz 
obywatelskich inicjatyw nieformalnych. 
Wskaźniki rekomendowane: 
Wyznaczenie przez Burmistrza osoby 
odpowiedzialnej po stronie Urzędu, której 
zakres obowiązków dotyczy tylko wspierania 
organizacji pozarządowych i animacji 
obywatelskiej. 

Wsparcie merytoryczne Gmina Zwierzyniec udziela wsparcia 
merytorycznego wszystkim podmiotom, 
które chcą, bądź realizują zadania publiczne 
ogłaszane przez Burmistrza. Jednocześnie 
Gmina Zwierzyniec, będzie w miarę swoich 
możliwości, udostępniać organizacjom 
pozarządowym i grupom nieformalnym 
wsparcie merytoryczne i organizacyjne, 
które może się przyczynić do pozyskania 
funduszy zewnętrznych na działalność 
społeczną na terenie gminy. 

Wskaźnik minimalny: 
Organizacja spotkań informacyjnych, 
dotyczących aplikowania oraz realizacji zadań 
publicznych ze środków gminy, 
organizowanych nie najpóźniej 10 dni przed 
upływem terminu zakończenia naboru ofert.  
Wskaźnik rekomendowany: 
Opracowanie i upublicznienie bazy zasobów 
merytorycznych, wraz z harmonogramem          
i zasadami korzystania. 

Wsparcie rzeczowe          
i finansowe  

Gmina Zwierzyniec udziela organizacjom 
pozarządowym oraz grupom społecznym 
wsparcia rzeczowego lub finansowego, które 
przyczyni się do pozyskania funduszy 
zewnętrznych na realizację priorytetowych 
zadań publicznych. 

Wskaźnik minimalny: 
Gmina Zwierzyniec określi i upubliczni zasady 
wsparcia rzeczowego i finansowego ze strony 
samorządu i jednostek mu podległych 
przeznaczonych dla organizacji 
pozarządowych. 
Wskaźniki rekomendowane: 
Gmina będzie dążyć do uruchomienia narzędzi 
wsparcia finansowego dla organizacji 
pozarządowych w postaci: 
- udzielania poręczeń i gwarancji 
- udzielania pożyczek 
- udzielania finansowania wkładu własnego  
Mechanizmy korzystania z narzędzi zostaną 
wypracowane przez Urząd we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz przyjęte 
przez Radę Miejską. 

Tworzenie warunków 
do aktywności 
społecznej          
i obywatelskiej 

Gmina Zwierzyniec uznając jako niezbędny 
warunek społeczeństwa obywatelskiego, 
aktywność społeczną, będzie tworzyć 
warunki dla niej w obrębie gminy. 

Wskaźniki minimalne: 
Podjęcie prac nad opracowaniem zasad            
a następnie przyjęcie przez Radę Miejską 
uchwały, która umożliwi realizację przez 
mieszkańców przedsięwzięć w ramach 
inicjatywy lokalnej. 
 
 



Wskaźniki rekomendowany: 
Powołanie społecznej Rady Seniorów 
Powołanie społecznej Rady Młodzieży  

 
 
 
 

IV Procedura weryfikacji: 
 

Osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi przygotowuje analizę 

funkcjonowania standardu. Analiza przedstawiana jest do zatwierdzenia Burmistrzowi. Analiza może 

tez być przedstawiana Radzie Miasta, organizacjom pozarządowym i innym zainteresowanym 

podmiotom. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do funkcjonującej procedury może ona 

ulegać modyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Analiza zawierać powinna m.in. następujące dane: 
- Liczba osób wyznaczonych ze stronu Samorządu do współpracy z trzecim sektorem, w tym do 
wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 
- Liczba spotkań informacyjnych dla oferentów i realizatorów zadań publicznych 
- Liczba pożyczek i gwarancji udzielona przez samorząd organizacjom pozarządowym. 
- Liczba spotkań informacyjnych dla społeczności dotyczących inicjatywy lokalnej. 
- Liczba wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. 
- Liczba umów podpisanych w ramach inicjatywy. 
- Liczba inicjatyw obywatelskich objętych różnego rodzaju wsparciem. 
 
 

 


