
 

Uwagi i spostrzeżenia wpłynęły 3 listopada 2022r ( Data wpływu do urzędu: 03.11.2022 r.) 

Lp. 

Nazwa organizacji 

pozarządowej 

zgłaszającej uwagi 

Zapis w projekcie programu Wnioskowana zmiana Stanowisko 

1. 

Stowarzyszenie na rzecz 

aktywizacji, promocji  

i rozwoju wsi Suchodół, 

Władysławów, Kępa 

Karolińska „SamoWola” 

§ 7. 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację 

programu Wysokość środków finansowych na 

realizację Programu współpracy zostanie 

określona w uchwale budżetowej na rok 2023. 

W 2023 roku planuje się przeznaczyć środki 

finansowe w wysokości 102 000,00 zł., z tego na 

zadanie publiczne: *Kultura fizyczna i sport – 

88 000,00 zł;  

*Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, 

dziedzictwa narodowego i edukacji społecznej – 

12 400,00 zł.  

Uchwalona kwota może ulec zmianie w trakcie 

roku budżetowego. 

Proponuje się zwiększenie 

środków finansowych 

na kulturę, sztukę, ochronę 

dóbr kultury dziedzictwa 

narodowego i edukacji 

społecznej do kwoty 

30 000,00 zł (minimum). 

Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na kulturę, sztukę, 

ochronę dóbr kultury, dziedzictwa 

narodowego i edukacji społecznej jest  

ustalana w oparciu o uchwałę 

budżetową oraz ustawę z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Zmiana kwoty na 

cele wymienione powyżej 

uwarunkowana jest możliwościami 

budżetu gminy na dany rok.  

2. 

Stowarzyszenie na rzecz 

aktywizacji, promocji 

i rozwoju wsi Suchodół, 

Władysławów, Kępa 

Karolińska „SamoWola” 

§ 3. Zasady współpracy  
1. Wszelkie wspólne przedsięwzięcia Gminy 

Iłów i organizacji pozarządowych podejmowane 

będą na zasadzie równoprawnego partnerstwa. 

2. Podstawowym kryterium decydującym 

o podjęciu współpracy jest prowadzenie przez 

organizacje pozarządowe działalności na rzecz 

Gminy i jej mieszkańców. 3. Rada Gminy 

przyjmuje, że niektóre zadania publiczne 

zaspokajające potrzeby mieszkańców Gminy 

mogą być realizowane przy współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 4. Współpraca 

z organizacjami w gminie odbywać się będzie na 

zasadach: 1) pomocniczości - gmina, udziela 

pomocy organizacjom w niezbędnym zakresie, 

uzasadnionym potrzebami wspólnoty 

samorządowej, 2) partnerstwa - współpraca 

Co najmniej dwa razy w roku 

kalendarzowym spotkanie 

wszystkich organizacji 

pozarządowych z władzami 

Urzędu Gminy w Iłowie.  

Propozycja jest rozważana.  

Zgodnie z § 3.ust. 1 Programu 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi (..) wszelkie wspólne 

przedsięwzięcia Gminy Iłów  

i organizacji pozarządowych 

podejmowane będą na zasadzie 

równoprawnego partnerstwa. 

Spotkania odbywają się w miarę 

potrzeb. W obecnym półroczu odbyły 

się dwa tematyczne spotkania  

z organizacjami pozarządowymi na 

szczeblu gminnym, w tym jedno 

szkolenie. Ponadto przeprowadzone 

zostało dwudniowe szkolenie dla Kół 

Gospodyń Wiejskich. 

 



równorzędnych dla siebie podmiotów 

w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych 

problemów i osiąganiu razem wytyczonych 

celów, 3)suwerenności - szanując swoją 

autonomię gmina i organizacje nie narzucają 

sobie wzajemnie zadań, działają  

z poszanowaniem wzajemnej niezależności  

w działalności statutowej, 4) efektywności - 

wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie 

najlepszych efektów realizacji zadań 

publicznych, 5) uczciwej konkurencji - równe 

traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie 

wykonywanych działań, 6) jawności - procedury 

postępowania przy realizacji zadań publicznych 

przez organizacje, sposób udzielania oraz 

wykonywania zadania są przejrzyste i jawne 

 

3. 

Stowarzyszenie na rzecz 

aktywizacji, promocji 

i rozwoju wsi Suchodół, 

Władysławów, Kępa 

Karolińska „SamoWola” 

- Uwzględnienie na stronie 

(głównej ) internetowej 

wszystkich organizacji 

pozarządowych działających 

na terenie Gminy Iłów. 

W Biuletynie Informacji Publicznej  

Gminy Iłów znajduje się zakładka 

pn.„Organizacje pozarządowe”,  

w której umieszczane są między 

innymi obowiązujące dokumenty  

z zakresu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w tym programy 

współpracy (…) informacje  

o ogłaszanych konkursach, 

przyznawanych grantach. 

Obecnie trwają prace nad 

wprowadzeniem zakładki dot. 

organizacji pozarządowych na stronie 

internetowej Urzędu (www.ilow.pl), 

w której na bieżąco będą 

umieszczane informacje z zakresu 

działalności organizacji 

pozarządowych . 

 



Uwagi i spostrzeżenia z dnia 3 listopada 2022r.  

LP 

Nazwa organizacji 

pozarządowej 

zgłaszającej uwagi 

Zapis w projekcie programu Wnioskowana zmiana Stanowisko 

1. 

Porozumienie 

Organizacji 

Pozarządowych Powiatu 

Sochaczewskiego 

§ 5.Priorytetowe zadania publiczne 

2. W 2023 roku do priorytetowych zadań 

publicznych w zakresie współpracy gminy 

z organizacjami należą zadania z zakresu: 

Kultura fizyczna i sport 

1) stwarzanie warunków prawno-

organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju 

kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym 

doskonalenie uzdolnień sprawności fizycznej, 

wychowania i rozwoju psychofizycznego 

człowieka w zakresie organizowania zajęć  

i współzawodnictwa sportowego; 2) wspierania 

rozwoju i uzdolnień sportowych dzieci  

i młodzieży poprzez organizowanie zawodów 

sportowych i współzawodnictwa sportowego  

o zasięgu lokalnym oraz ponadregionalnym; 
3) szkolenia w dyscyplinach sportowych oraz 

zapewnienie dodatkowych form spędzania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży oraz udział we 

współzawodnictwie sportowym; 4) kształtowanie 

postaw prosportowych i ich rozwój wśród dzieci  

i młodzieży; 5) wspieranie rozwoju sportu; 

4) organizowanie imprez, zawodów  

i rozgrywek sportowych. 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, 

dziedzictwa narodowego i edukacji społecznej 

1) organizowanie uroczystości 

patriotycznych i lokalnych; 2) organizowanie 

wydarzeń kulturalnych; 3) popularyzacja tradycji 

i dziedzictwa narodowego;  

4) wspieranie inicjatyw twórczych w zakresie 

Paragraf 5. Priorytetowe 

zadania publiczne, ust.2: 

W 2023 roku do 

priorytetowych zadań 

publicznych w zakresie 

współpracy gminy  

z organizacjami należą zadania 

z zakresu: 

Działalność wspomagająca 

rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych- zadanie polegające 

na zleceniu operatorowi 

realizacji konkursu ofert  na 

inicjatywy mieszkańców 

służące aktywizacji  

i rozwojowi społeczności 

lokalnej. 

Wnioskowana zmiana jest 

rozważana. 



przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych; 5) 

wspieranie działań w zakresie podtrzymywania  

i upowszechniania tradycji patriotycznych 

i narodowych. 

 

Uwagi i spostrzeżenia wpłynęły po 3 listopada 2022r ( Data wpływu do urzędu: 07.11.2022 r.) 

LP 

Nazwa organizacji 

pozarządowej 

zgłaszającej uwagi 

Zapis w projekcie programu Wnioskowana zmiana Stanowisko 

1. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Ziemi 

Iłowskiej 
 

Dofinansowania powinny 

dotyczyć działań 

organizowanych lub 

współorganizowanych przez 

organizację pozarządową, 

ubiegającą się  

o dofinansowanie /dotację/.  

Nie powinno się 

dofinansowywać imprez, 

wydarzeń zaplanowanych już 

do finansowania z budżetu 

gminy, na przykład Dożynek, 

Pożegnania Lata, Otwarcia 

Lasu, Płynie Wisłą płynie…  

itp . Są to wydarzenia, których 

koszty pokrywane są i tak  

z budżetu gminy. Dana 

organizacja pozarządowa 

planuje zorganizowanie 

wydarzenia, prosi  

o dofinansowanie i je realizuje, 

jest odpowiedzialna za 

realizację. 

Takie zasady w sposób 

oczywisty zwiększają ilość 

Wymienione w uwagach wydarzenia 

na stałe wpisały się w kalendarz 

imprez organizowanych na terenie 

Gminy Iłów. Cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród 

mieszkańców oraz osób 

przyjezdnych. Organizacja takich 

imprez wymaga szeregu działań 

jednostek gminnych oraz organizacji 

pozarządowych działających na 

terenie gminy, które często są 

współorganizatorami lub partnerami 

gminy w podejmowanych 

inicjatywach.  Nie należy stosować 

ograniczeń w dofinansowaniu tych 

wydarzeń. Środki finansowe 

przeznaczone na kulturę, sztukę, 

ochronę dóbr kultury, dziedzictwa 

narodowego i edukacji społecznej  

w połączeniu z innymi środkami 

pozwalają na podniesienie standardu 

organizacji danego wydarzenia 

kulturalnego. Gmina wspólnie  

z organizacjami pozarządowymi dąży 

do polepszenia warunków życia 



organizowanych działań 

kulturalnych, czy też 

związanych z kultywowaniem 

tradycji. 

 

mieszańców poprzez 

odpowiedzialność względem 

partnerów za działania podejmowane 

przez sektor pozarządowy  

i administrację samorządową. Gmina 

powierzając zadanie chce wspierać 

organizację i współodpowiadać za 

osiągnięte efekty. 

2. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Ziemi 

Iłowskiej 
 

Dofinansowanie nie powinno 

dotyczyć kosztów wyżywienia, 

cateringu, zakupu artykułów 

spożywczych. Każda 

organizacja pozarządowa, 

ubiegająca się  

o dofinansowanie powinna 

mieć wiedzę, że wydatki 

związane z wyżywieniem 

uczestników danego 

przedsięwzięcia pokrywa albo 

z własnych środków, albo 

pozyskuje na własną rękę 

sponsorów, bądź też stosuje 

odpłatność za wyżywienie od 

tych, którzy bezpośrednio 

korzystają i zapłacą. To 

pozwoli na kierowanie 

środków na większą ilość 

wydarzeń w obszarze kultury. 

Ponadto trudno dokładnie 

zweryfikować koszty 

wyżywienia, co budzi u wielu 

niepotrzebne emocje. 

 

§ 3. pkt.4 Programu współpracy 

Gminy Iłów z organizacjami 

pozarządowymi określa zasady 

współpracy polegające między 

innymi na pomocniczości, uczciwej 

konkurencji i jawności. 

Podczas wielu imprez 

organizowanych na terenie Gminy 

organizatorzy starają się zapewnić, 

każdej osobie okolicznościowy 

poczęstunek. Od strony 

gastronomicznej bardzo aktywnie 

angażują się Koła Gospodyń 

Wiejskich z terenu Gminy Iłów. 

Przygotowują lokalne potrawy oraz 

przekazują wiedzę o tradycji, 

przeszłości, integrując tym samym 

społeczność wiejską. Brak wsparcia 

finansowego ze strony Gminy 

spowoduje ograniczenia finansowe 

Kół Gospodyń Wiejskich, gdyż 

bardzo często nie są one w stanie 

same w pełni sfinansować wydatków. 

Należy pamiętać, że 

przygotowywanie posiłków to też 

kultywowanie tradycji. 

 



3. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Ziemi 

Iłowskiej 
 

Dobrym rozwiązaniem, 

będącym elementem zdrowej 

rywalizacji, byłoby stosowanie 

konkursu ofert na dane zadanie. 

Komisja konkursowa 

wybrałaby najciekawszą  

i najkorzystniejszą ofertę. Bądź 

odrzuciła wszystkie, nie 

spełniające warunków 

regulaminu. 

W oparciu o art. 13. ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  

i o wolontariacie organ administracji 

publicznej może zlecić realizację 

zadania publicznego organizacjom 

pozarządowym lub podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3. 

ogłaszając otwarty konkurs ofert. 

Jednakże art. 19a. ustawy ww. 

proponuje zastosowanie 

uproszczonych form zlecenia 

organizacją pozarządowym realizacji 

zadań publicznych. Zastosowanie 

prostszych rozwiązań skraca czas 

przyznania dofinasowania.  Tryb ten 

umożliwia w sposób łatwy i szybki 

realizację niedużych przedsięwzięć 

ważnych dla społeczności lokalnej.   
4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Ziemi 

Iłowskiej 
 

Warto zastosować formę 

propozycji dofinansowania 

danego wydarzenia ( na 

przykład zorganizowanie 

wydarzenia związanego  

z aktualnie obchodzonym 

Patronem Roku, 

zatwierdzanym przez Sejm RP, 

lub innych ważnych rocznic)  

i już z początkiem roku to 

ogłosić, poinformować na tyle 

wcześnie, aby był czas na 

złożenie ofert do konkursu. 

Wiedza w tym temacie jest 

przecież znana. 

Propozycja jest rozważana. 

Realizacja zadania publicznego  

w postaci dofinasowania wydarzeń 

wymienionych w zgłoszonych 

uwagach uzależniona jest głownie od 

możliwości budżetu Gminy oraz 

przewidzianych środków na ten cel.  

 


