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Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia
Standard
wzajemnego informowania się JST I NGO o planach,
zamierzeniach, kierunkach działań

Preambuła
Lokalne władze samorządowe dążą do zaspakajania wszechstronnych potrzeb mieszkańców
poprzez m.in. wspieranie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych.
Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych grup działających na terenie
gminy w tworzeniu i realizacji lokalnych polityk publicznych przyczynia się do polepszenia
współpracy i większego zaangażowania mieszkańców w rozwój swojej „małej ojczyzny”.
Podstawowym narzędziem współpracy jest sprawny obieg informacji w gminie pomiędzy
samorządem i jego jednostkami a lokalnymi partnerami - organizacjami pozarządowymi i
innymi zorganizowanymi grupami skupiającymi mieszkańców. Lokalni partnerzy tworzą
standard systemu informacji, który usprawni wzajemne informowanie się o planach,
zamierzeniach i kierunkach działania.
I. Cel i zasady:
Celem standardu jest ułatwienie wzajemnej współpracy w zakresie wymiany informacji o
planach, zamierzeniach i kierunkach działań samorządu i organizacji pozarządowych oraz
innych zorganizowanych grup mieszkańców działających na terenie gminy Frampol.
Zasady współpracy:
1. Zasada legalizmu oznacza, że informacja przekazywana jest w granicach
obowiązującego prawa tj. przekazywanie informacji przez Gminę odbywa się na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w szczególności
obowiązkowe jest udostępnianie informacji publicznej,
2. Zasada suwerenności oznacza, iż informacje przekazywane są przez organizacje
pozarządowe dobrowolnie. Żaden z partnerów nie może być zmuszony do ujawniania
informacji podlegających ochronie lub do informacji, których nie ma obowiązku
ujawniać.
3. Zasada partnerstwa oznacza wzajemną wymianę posiadanych informacji
przydatnych do realizacji polityk publicznych. Partnerzy powinni wspierać się w
kolportowaniu tych informacji.
4. Zasada pomocniczości oznacza, że samorząd i organizacje dysponujące
odpowiednim potencjałem wspierają oddolne ruchy, inicjatywy i małe organizacje w
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dostępie do informacji.
5. Zasada efektywności oznacza, że system wymiany informacji zapewnia jak
największą ilość adekwatnej i przystępnej informacji dostarczanej w sposób skuteczny
do jak najliczniejszej grupy odbiorców za pomocą najtańszych metod dystrybucji. Za
skuteczne poinformowanie odpowiedzialny jest nadawca informacji.
6. Zasada uczciwej konkurencji oznacza, że dostęp do informacji jest równy dla
wszystkich podmiotów niezależnie od ich statusu czy potencjału. System wymiany
informacji posługuje się wieloma zróżnicowanymi kanałami dystrybucji.
7. Zasada jawności oznacza, że wszystkie istotne informacje przydatne do realizacji
polityk publicznych są dostępne zainteresowanym.

II. Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz.1536 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594
z późn. zm.))
3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z
2014 r. poz.782)
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz.885 z późn. zm.)
5. Roczny program współpracy gminy Frampol z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
III. Opis:
1. Samorząd i organizacje stale dążą do ulepszania systemu wzajemnego informowania
się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań.
2. Informacje zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i/lub w
Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Przekazywane informacje sporządzane są w sposób czytelny i zrozumiały dla
odbiorców.
4. Za utrzymywanie kontaktu z Gminą odpowiedzialne są osoby uprawnione do
reprezentowania organizacji pozarządowej lub inne osoby upoważnione do działania
w jej imieniu, a także przedstawiciele innych zorganizowanych grup skupiających
mieszkańców.
5. Stosowane są takie instrumenty komunikacji, które gwarantują przekazanie informacji
i potwierdzenie ich otrzymania.
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6. Stosowane są różnorodne kanały przekazywania informacji, dostosowane do potrzeb
poszczególnych grup odbiorców.
7. Organizacje pozarządowe i inne grupy zorganizowane skupiające mieszkańców mają
możliwość zamieszczania informacji o swoich przedsięwzięciach na stronie
internetowej oraz innych zwyczajowych miejscach umieszczania informacji w gminie
Frampol. Działania w tym zakresie nie mogą godzić w zasady współżycia
społecznego.
8. Przekazywane informacje są zamieszczane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby
umożliwić zapoznanie się z nimi przez zainteresowanych, którzy będą mieli czas na
właściwe skorzystanie z otrzymanej informacji.
9. Wymiana informacji obejmuje wszystkich zainteresowanych bez preferowania
któregokolwiek z partnerów.
10. Burmistrz zapewnia prawidłową realizację niniejszego standardu w szczególności
poprzez zapewnienie obsługi administracyjnej.
IV. Wzorce działania, narzędzia i wskaźniki
Wzorce działania
Narzędzia
Aktualna baza adresów emailowych weryfikowana co
najmniej raz w roku
Stosowane są, preferowane
przez organizacje,
Aktualna baza adresów
instrumenty komunikacji
pocztowych weryfikowana
gwarantujące potwierdzenie
co najmniej raz w roku
dotarcia i otrzymania
Aktualna baza kontaktów
informacji zwrotnej.
telefonicznych weryfikowana
co najmniej raz w roku
System publikowania
informacji ważnych dla
organizacji pozarządowych

Wskaźniki
Liczba adresów emailowych organizacji
pozarządowych,
Liczba adresów do
korespondencji organizacji
pozarządowych,
Liczba kontaktów
telefonicznych osób z
organizacji wskazanych do
kontaktów,
Podstrona internetowa, na
której organizacje mogą
zamieszczać informacje.

Podstrona internetowa dla
organizacji pozarządowych,
znajdująca się na stronie
internetowej Urzędu
Miejskiego we Frampolu
Podstrona internetowa
dostosowana dla osób z
dostępna dla osób z
niepełnosprawnością wzroku. niepełnosprawnością wzroku.
Tablice informacyjne w
ogólnodostępnych miejscach
w gminie.
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Liczba informacji o
działaniach podejmowanych
przez samorząd na rzecz
organizacji opublikowanych
na podstronie internetowej.

Spotkania informacyjne
poświęcone prezentacji
planów i zamierzeń

Regularne, otwarte spotkania
informacyjne przedstawicieli
samorządu i organizacji,
organizowane co najmniej
raz w roku
współorganizowane przez
samorząd i organizacje, w
miejscu dostępnym dla osób
z niepełnosprawnością ruchu.

Procedura pozyskiwania
informacji (dot.
funkcjonowania systemu
wzajemnego informowania
się samorządu i organizacji

Coroczne badanie
ewaluacyjne lokalnego
systemu informacji.

Liczba miejsc z
ogólnodostępnymi tablicami
informacyjnymi na terenie
gminy.
Liczba zorganizowanych
spotkań informacyjnych dla
przedstawicieli organizacji
pozarządowych.

Raport z badania
ewaluacyjnego (omówienie
ankiet, wywiadów).

V. Procedura weryfikacji:
Elementy standardu oraz praktyka jego stosowania podlega ocenie i weryfikacji jako istotny
element współpracy samorządu z organizacjami. Weryfikacja standardu przeprowadzana jest
w ramach corocznego badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. W uzasadnionych
przypadkach wprowadzone zostają modyfikacje, które mogą być zgłaszane przez partnerów.
VI. Załączniki:
 Zagadnienia do ewaluacji systemu wzajemnego informowania się samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach
działań.
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