
Standard: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych 
 

Preambuła: 

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

jest elementem procesu decentralizacji państwa. Samorząd będzie wspierał oddolne, zorganizowane 

działania obywateli podejmowane w sferach zadań publicznych, zmierzające do zaspokajania 

potrzeb lokalnych.  Samorząd terytorialny, realizując zasadę pomocniczości, będzie w miarę swoich 

możliwości udostępniał zasoby materialne i osobowe, wszystkim organizacjom realizującym działania 

w sferach zadań publicznych. Samorząd opracuje i będzie stosować kryteria korzystania z zasobów 

gminnych, na zasadach równych dla wszystkich organizacji pozarządowych działających na rzecz 

Miasta i Gminy.  
 

I Cele i zasady 

1. Celem głównym jest zwiększenie jakości partnerstwa między Miastem i Gminą Zwierzyniec  
a organizacjami pozarządowymi, podczas realizacji zadań publicznych.  

 
2. Celami szczegółowymi są: 

a) Zwiększanie jakości usług publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.  
b) Zwiększenie liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne. 
c) Promowanie realizacji zadań publicznych prowadzonych wspólnie przez co najmniej 

dwie organizacje pozarządowe. 
d) Obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych poprzez zwiększenie wykorzystywania 

zasobów Miasta i Gminy oraz organizacji pozarządowych. 
 

3. Zasady:  
 

a) Zasada efektywności: przy realizacji zadań publicznych samorząd udostępnia swoje zasoby 

materialne i osobowe, co może zmniejszyć koszty realizacji zadania przez organizacje 

pozarządowe oraz efektywnie wykorzystać zasoby publiczne. 

b) Zasada pomocniczości: przy realizacji współpracy niefinansowej samorząd udostępnia 

organizacjom pozarządowym zasoby konieczne do realizacji zadań publicznych. 

c) Zasada jawności: samorząd tworzy procedury współpracy i informuje o nich. 

 

d) Zasada suwerenności stron: każda ze stron współpracy decyduje o możliwości 

udostępnienia swoich zasobów. 

e) Zasada uczciwej konkurencji: współpraca niefinansowa powinna odbywać się bez konfliktu 

interesu. Samorząd tworzy procedury współpracy dostępne dla wszystkich. Organizacje 

tworzą procedury wewnętrzne dotyczące wyłączania konfliktów interesu. Strony tworzą 

wspólną przestrzeń do uzgadniania i realizacji współpracy niefinansowej, wykorzystując 

instytucje (komisje konkursowe, zespoły koordynacyjne itp.). 

 

f) Zasada partnerstwa: w zakresie współpracy niefinansowej przy realizacji zadań publicznych 



samorząd i organizacje współpracują łącząc lub wymieniając swoje zasoby. 

 
 

II Podstawa prawna 

1. Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Dz.U. 2010.234.1536 j.t. 
2. Ustawa o Finansach Publicznych ………………….  
3. Ustawa o Samorządzie Gminnymi ………………… 
4. Roczne Programy Współpracy Miasta i Gminy Zwierzyniec z organizacjami pozarządowymi 

 

III.  Działania i wskaźniki 
 

Działania/Narzędzia Opis Wskaźniki 

Udostępnianie zasobów 
lokalowych na działania 
w sferze zadań pożytku 
publicznego. 

Miasto i Gmina Zwierzyniec będzie 
realizować politykę udostępniania zasobów 
lokalowych na realizację działań 
mieszczących się w sferze pożytku 
publicznego. 

Wskaźnik minimalny: 
Miasto i Gmina Zwierzyniec w ścisłej 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 
opracuje regulamin udostępniania zasobów 
lokalowych w celu realizacji zadań 
mieszczących się w sferze pożytku publicznego, 
przez organizacje pozarządowe. Udostępnianie 
o którym mowa wyżej ma charakter 
krótkoterminowy tj. nie obejmuje użyczania i 
wynajmu lokali na okres dłuższy niż rok.      
 
Wskaźnik rekomendowany: 
Miasto i Gmina Zwierzyniec w ścisłej 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 
opracuje regulamin udostępniania zasobów 
lokalowych w celu realizacji zadań 
mieszczących się w sferze pożytku publicznego, 
przez organizacje pozarządowe. Udostępnianie 
o którym mowa wyżej ma charakter 
długoterminowy tj. dotyczy użyczania i 
wynajmu lokali na okres dłuższy niż rok.      
 

Udostępnianie zasobów 
rzeczowych na działania 
w sferze zadań pożytku 
publicznego 

Miasto i Gmina Zwierzyniec będzie 
realizować politykę udostępniania zasobów 
rzeczowych na realizację działań 
mieszczących się w sferze pożytku 
publicznego. 

Wskaźnik minimalny: 
Miasto i Gmina Zwierzyniec w ścisłej 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 
opracuje katalog zasobów rzeczowych oraz 
zasady ich udostępniania w celu realizacji 
zadań mieszczących się w sferze pożytku 
publicznego, przez organizacje pozarządowe. 
 

Udostępnianie zasobów 
osobowych na działania 
w sferze zadań pożytku 
publicznego 

Miasto i Gmina Zwierzyniec będzie 
realizować politykę udostępniania zasobów 
osobowych na realizację działań 
mieszczących się w sferze pożytku 
publicznego. 

Wskaźnik minimalny: 
Miasto i Gmina Zwierzyniec będzie 
organizowała spotkania informacyjne lub 
szkoleniowe w zakresie ogłaszanych przez 
siebie konkursów ofert oraz przynajmniej raz w 



roku spotkania informacyjne lub szkoleniowe z 
zakresu obowiązujących przepisów prawa, 
ważnych z punktu widzenia działalności 
organizacji pozarządowych. 
 
Wskaźnik rekomendowany: 
Miasto i Gmina Zwierzyniec opracuje zasady 
korzystania z doradców, będących w  
dyspozycji Miasta i Gminy Zwierzyniec, przez 
organizacje pozarządowe.  

Partnerstwo projektowe Miasto i Gmina Zwierzyniec, uznając zasadę 
partnerstwa opracuje mechanizmy 
współpracy z mieszkańcami i organizacjami 
pozarządowymi w celu realizacji zadań 
mieszczących się w sferach pożytku 
publicznego. 

Wskaźnik minimalny: 

Miasto i Gmina Zwierzyniec opracuje i podda 

konsultacjom społecznym procedurę 

zawierania przez nią partnerstw projektowych 

z organizacjami pozarządowymi. 

 

Wskaźnik rekomendowany: 
Miasto i Gmina Zwierzyniec opracuje i podda 
konsultacjom społecznym procedurę realizacji 
inicjatywy lokalnej. 

 
 

Udzielanie wsparcia 
promocyjnego 

Miasto i Gmina Zwierzyniec wspiera 
realizację zadań mieszczących się w sferze 
pożytku publicznego poprzez udzielanie 
rekomendacji, patronatów oraz stworzenie 
zasad udostępniania narzędzi promocji, 
będących w dyspozycji urzędu.  

Wskaźnik minimalny: 

Opracowanie przez Miasto i Gminę Zwierzyniec 

zasad udzielania patronatów. 
 
Opracowanie zasad włączania organizacji 
pozarządowych we współpracę z partnerami 
samorządu, np. gminami/miastami 
partnerskimi 

 

 
 
 
 
 

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 taka powinna zawierać w szczególności następujące dane: 

- Liczba spotkań branżowych organizowanych w ciągu roku. 

- Liczba spotkań plenarnych organizowanych w ciągu roku. 

- Liczba spotkań nieformalnych organizowanych w ciągu roku. 

- Liczba informacji o działaniach organizacji pozarządowych, umieszczona na stronie 



internetowej samorządu. 

- Liczba reprezentacji organizacji pozarządowych. 

-     Liczba wniosków (pisemnych i ustnych) złożonych do jednostki samorządu terytorialnego przez 

organizacje pozarządowe dotyczących wykorzystania zasobów lokalowych wraz z uwzględnieniem 

liczby wniosków rozpatrzonych pozytywnie.   

-     Liczba wniosków (pisemnych i ustnych) złożonych do jednostki samorządu terytorialnego przez 

organizacje pozarządowe dotyczących wykorzystania zasobów rzeczowych wraz z uwzględnieniem 

liczby wniosków rozpatrzonych pozytywnie. 

-     Liczba wniosków (pisemnych i ustnych) złożonych do jednostki samorządu terytorialnego przez 

organizacje pozarządowe dotyczących wykorzystania zasobów osobowych wraz z uwzględnieniem 

liczby wniosków rozpatrzonych pozytywnie     

 

 

 


