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Standard
realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form
niefinansowych

Preambuła
Współpraca niefinansowa odgrywa duże znaczenie przy realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz innych działań mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Pozwala
obniżać koszty realizacji zadań publicznych poprzez wykorzystanie istniejącego w Gminie Frampol
(dalej: „Gmina”) potencjału materialnego, komunalnego (organizacyjnego) czy osobowego.
Korzystanie w Gminie z zasobów powinno się odbywać z zapewnieniem równego dostępu do nich
każdej z zainteresowanych organizacji. Organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy
mieszkańców korzystając z zasobów Gminy zobowiązują się do ich wykorzystania we współpracy z
innymi partnerami pozarządowymi.

I. Cel i zasady:
1. Celem standardu jest dążenie do rozwoju i wzmocnienia współpracy partnerskiej niefinansowej
Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz ujednolicenie warunków korzystania z istniejących w
Gminie zasobów materialnych i osobowych.
2. Zasady współpracy:
1) zasada efektywności: przy realizacji zadań publicznych Gmina udostępnia swoje zasoby
materialne i osobowe, co może zmniejszyć koszty realizacji zadania przez organizacje pozarządowe
oraz efektywnie wykorzystać zasoby publiczne.
2) zasada pomocniczości: przy realizacji współpracy niefinansowej Gmina udostępnia organizacjom
pozarządowym, w miarę możliwości, zasoby konieczne do realizacji zadań publicznych,
3) zasada jawności: Gmina tworzy procedury współpracy i informuje o nich,
4) zasada suwerenności stron: każda ze stron współpracy decyduje o możliwości udostępnienia
swoich zasobów.
5) zasada uczciwej konkurencji: współpraca niefinansowa powinna odbywać się bez konfliktu
interesu. Gmina 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.).
6) zasada partnerstwa: w zakresie współpracy niefinansowej przy realizacji zadań Gmina i
organizacje współpracują łącząc lub wymieniając swoje zasoby.
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II. Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U nr
2010 r., nr 234, poz.1536 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r.
poz.782)
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5. Roczny Program Współpracy Gminy Frampol z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

III. Opis:
1. Gmina wspiera organizacje w realizacji zadań publicznych poprzez udostępnianie swoich
zasobów materialnych i osobowych z zapewnieniem równego dostępu każdej z
zainteresowanych organizacji lub grup nieformalnych mieszkańców.
2. W celu wspomagania realizacji zadań publicznych Gmina udostępniania organizacjom
pozarządowym, w miarę możliwości, swoją infrastrukturę promocyjną tj. np. strona
internetowa i tablice informacyjne.
3. W celu ułatwienia planowania oraz łatwiejszego dostępu do informacji, na stronie
internetowej Gminy utworzony jest interaktywny Kalendarz wydarzeń.
4. Gmina wspierając organizacje w realizacji zadań publicznych umożliwia im korzystanie z
posiadanej sieci kontaktów, zarówno w podległych sobie jednostkach samorządowych (np.
szkoły) oraz instytucjach zewnętrznych (np. LGD)
5. Dążąc do podniesienia rangi wydarzeń organizowanych na ternie Gminy, Gmina może objąć
swoim patronatem kluczowe wydarzenia w zakresie realizacji zadań publicznych (np.
Patronat Burmistrza, patronat Przewodniczącego Rady Gminy)
6. Gmina, w miarę możliwości, wspiera organizacje poprzez udzielanie im wsparcia
merytorycznego tj. informacja, doradztwo, szkolenia oraz innego wsparcia niezbędnego dla
organizacji i liderów, którzy podejmują działania na rzecz poprawy jakości życia
mieszkańców. Partnerzy wymieniają się informacjami nt szkoleń, warsztatów, konferencji i
innych wydarzeń przydatnych dla rozwoju partnerów.
7. W celu lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców i realizacji polityk społecznych tworzone
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są w miarę potrzeb wspólne zespoły zadaniowe organizacji i Gminy np.: komisje
konkursowe, zespół ds. oceny jakości współpracy, zespół ds. wypracowania strategii i
programów, zespół ds. ewaluacji realizowanych programów.
8. Ważnym elementem współpracy niefinansowej jest wzajemne informowanie się o
planowanych kierunkach działań i współdziałaniu w celu ich skutecznej realizacji jak również
konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących ich podstawowej działalności statutowej.
9. Gmina wspiera organizacje i liderów w zakresie wspólnego poszukiwania zewnętrznych
źródeł finansowania projektów mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców.

IV. Wzorce działania, narzędzia i wskaźniki
Wzorce działania
Narzędzia
Informacja na temat zasad
wykorzystania mienia komu1.Udostępnianie zasobów
nalnego np. korzystanie ze
Gminy do realizacji zadania
sprzętu, przestrzeni publicznej,
publicznego
obiektów.
2.Udostępnianie infrastruktury Informacja na temat zasad
promocyjnej w realizacji zadań umieszczania informacji o
publicznych
działaniach organizacji na
stronach samorządów
3.Wykorzystywanie sieci
kontaktów Gminy:
a) patronaty,
b) współpraca z mediami,
c) współpraca z partnerami
Gmina,
d) współpraca z jednostkami
organizacyjnymi samorządu.

4.Pomoc merytoryczna
(informacja, doradztwo,
szkolenia) Gminy w trakcie
realizacji zadania publicznego
oraz innych działań
podejmowanych przez
organizacje

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

Spotkania informacyjne w
zakresie rozliczania zadania
publicznego.
Spotkania
informacyjne/szkoleniowe w
zakresie przygotowania i
rozliczenia realizacji zadania
publicznego.

Wskaźniki
Liczba organizacji, które
skorzystały z zasobów będących
w dyspozycji Gminy i jej
jednostek organizacyjnych
Liczba informacji
umieszczonych przez
organizacje na stronie
internetowej Urzędu
Miejskiego we Frampolu
Ilość udzielonych patronatów,
Ilość publikacji w mediach z
informacjami o ngo
Ilość podjętych działań z
partnerami Gminy
Ilość podjętych działań z
jednostkami organizacyjnymi
Gminy
Ilość spotkań informacyjnych w
zakresie realizacji i rozliczania
zadania publicznego
Ilość szkoleń w zakresie
przygotowania i rozliczenia
realizacji zadania publicznego
Ilość udzielonych konsultacji w

Gmina Frampol

Gmina Zwierzyniec

Projekt „Współpracujemy profesjonalnie!” współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

5.Wspólne zespoły zdaniowe
Gminy i organizacji, np.:
komisje konkursowe, zespół ds.
oceny jakości współpracy,
zespół ds. wypracowania
strategii i programów, zespół
ds. ewaluacji realizowanych
programów

zakresie możliwości ubiegania
Informacja na temat zasad się o środki na realizację działań
włączania
pracowników statutowych organizacji
samorządowych do realizacji
zadań publicznych oraz innych
działań podejmowanych rzez
organizacje pozarządowe.
Wspólne Zespoły robocze
Ilość posiedzeń wspólnych
zespołów roboczych
Zrównoważony udział
przedstawicieli Gminy i NGO

V. Procedura weryfikacji:
Elementy standardu oraz praktyka jego stosowania podlegają ocenie i weryfikacji jako istotny
element współpracy Gminy z organizacjami. Weryfikacja taka przeprowadzana jest w ramach
corocznego badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. W uzasadnionych przypadkach
wprowadzone zostają modyfikacje, które mają na celu usprawnienie realizacji współpracy samorządu
z organizacjami z zastosowaniem form niefinansowych. Wnioski z oceny przedstawiane są Radzie
Miejskiej we Frampolu.
VI. Załączniki:
1. Pytania do ewaluacji
2. Informacja na temat zasad realizacji współpracy niefinansowej samorządu z organizacjami
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