
UCHwAŁA NR XIII/94/2008
RADY GMINY w STAREJ BŁoTNICY

z dnia f9 sWcznia 2008 roku'

w sprawie uchwalenia Programu i zasad współpracy 7 organizacjami

pozirzątto,y ^i oraz i n nymi poclmiotami prowa dzący mi działal ność pozytku

publicznego na rok 2008

Na podstawie ań. l8 ust. 2 pkt 15 usta\\Y z dnia 8 marca 1990 r.

o .u.o,'ąd,i. gminnynr (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, póz' 159l z póŹn. zm.)

w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia f4 kwiętnia 2003 r. o działalności

pozyku publicznego i o wolor-rtariacie (Dz. U. Nr 96' poz' 873, zpóżn. zm')

ilaja Gminy w Starej Błotnicy uchwala, co następtrje:

s1

UchwalasięProgramizasadyrvspółpracyGminyStaraBłotnicazorgan|zac1ani
|o"u.,ądo*y.i 

-o,u, 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

iulri.'n.go, o których mowa w.ustawie z dnia 24 krł'ietnia 2003 r. o działalności

pozyt.u p*ub1i.''l.go i o lł'olontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873 zpożn. zm.)

na rok 2008, stanowiący załączntk nr 1 do niniejszej uchwały.
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Wykonanie uclrwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica.

A3

Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.

1Tfor.rynr"irczA,fx.' (&YĘ; ęłvw,a/,
Krztsztof Rokicińshi



Załącznik nr ] do uchll.aly Nr XI]Ii91i2008
Rad), Gminy lt Sturej Błotnicy
z dniu 29 sĘ,c:nia 2008 r.

PRoGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY GNIINY STARA BŁoTNICA

ZoRGANIZACJAM|PoZARZĄDowY l \ { IoRAZINNYMIPoDN1Io - IANI I
Fnow.t,lnącYMl DZIAŁALNoŚC PoZYTKU PUBLICZNEGo' o KToRYCH

MowA w USTAWIE Z DNIA 2.l KWIETNIA 2003 RoKU o DZIAŁALNoŚCI

POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
( Dz.U.Nr 9ó, poz. 873 z późn, znl.) na 2008 rok.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

- s l

Władze Samorządowe Są otwartc na rvspółpracę mer}.tor'vczną z inicjatorami przedsięri'zięć

obywatelskich iu sf".z" działalności pozytku publicznego tj' działalności .społecznie
uzy."'n..1 prorvadzonej przez organizacje pozarządowe oraz inne osob1' ijednostki określone

rv ustarlie.

$2

l . Podmiotami niniejszego Progranru są rv szczcgólności:
. stowarzyszenia (terenorvc jednostki organizacyjne stowarz'vszen)'
. osoby prarvne ijidnostki organizacyjne dzia'łające na podstarvie przepisórv

o stoiunku Par1sirva do Kościoła Katolickiego rv Rzeczypospolitej Polskiej'

o stosunku Państrva do innych kościołór,v i zrviązkórr' r.,'yznaniolvych oraz

o gwararrcjach wolności sumienia i rryznania' jeżeli ich cele statusowe obcjmują

prowadzenie działalności poŹytku publicznego.
. , io.uu,,y. ' . ' l ia jednostek samorządu terytor ia lnego'
. fundacje. których ivyłącznym tundatorem nie .iest Skarb Państrta lub jednostka sanlorządu

t.,yto,Lln.go,' ch1.bi ze pr'epis."- odrębne stanolr'ią inaczej. zrvane dalei organizacjatni

pozarządorq mi i  podmiot lmi.
2.Programskieroivanyjestdotychorganizacj i 'kt( l reprorvadząsrł'o. jądziałalnośćnaterenię

gminy Stara Błotnica lub na rzecz jej micszkańcórv.

s3

Wspólpraca gmlny Z organizacjarni pozarządorrymi ipodmiotami opicra się na zasadach:

pońocniczośJi, ,ń...nnoś.i stron. pańnerstwa, efektyr,vności, uczciwej konkurencji

i jawności.

Ą4

organizacje pozarządorve i inne podm iot,l' lvinny zapervnić realizację zadari

w sposób e fektywny, profesj onal n y i term i nor1ł.



Rozdzial  I l

Zakres wspóIprac1'

l .

2.

Rozdz iał l [ I

Zasad-v rvspóIprac1'
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l. Zlecenie realiZacji zadań publiczny'ch, o któr'".'ch mo\\'a w art. 4 ust. l ustarvy

o dzia'łalności poi}tku publicZnego io rvolontariacie na zasadach określonych

rv ustawie. organizacjom pozarządolvyrn oraz podmiotom może micć formy:

" s

Gmina realizuje zadania rvłasne rr'spółpracując z organizacjami pozarządorrr"'-nl i

i podmiotami rv zakresie:

uporvszechniania kultury fiz"vcznej i spoftu poprzez:

a) organizorvanie szkoIenia dzieci i młodzieży uzdolnionej Spońowo

bj organizorvanie przygoto\\'ań i uczestnictwa rt regionalrrych, ogólnopoIskich

i międzynarodorvych imprez spońowych
c) promowanie spońu dzieci  i rnłodzież.v
d) organizorvanie imprez spotlowYch
.j dołnun.o*nnie działalności storvarzyszeń działając1.ch rv zakresie kultury fizycznej

t) rvspicranie klubólv sportolt.vch. stowarzySZeli kultu-ry fizycznej rv ich działalności

statutoweJ. w tym w ucZestnictwie rv rozgr1rvkach prorvadzonvclr przez zrviązki

spońo\Ye oraz pomoc ri'realizacji imprcz.

Poza rvsparciem tinanstxr1'm. smina może udzielać organizacjom pozarządorvym

i innym potlmiotom pomoc.v rv inn1'ch formach, a rv szczególności w postaci:

a) pomocy w uz1'skaniu lokalu na dzia'łalność statutową organizacji

pozarządori,ej.
b) udostępnienia lokalu konlunalnego na spotkania organizacji o[aZ spotkania

otwarte
c) umoż|iwia organizac ji przedsięrvzięć na tefenic gminn1''m obiektólv

spońo\\'ych (boisk szkoln1,ch).
d) promocli działalności organizacii pozarządorvej, podmiotórv w skali

mikro- i  makro-regiol l l ln. ' l
e) udzielania rckclmerrdacji organizacjorn pozarządowym i podmiotom

rvspółpracującym z gnl irrą. której ubiegają się o dofinansorvanie z inrrych Źrócleł.

D ivźajemnego in|ormorvania się o planolvany'ch kierunkach dzialalności

iwspółdzia}ania w celu zharmon izorvania tych kierunkórv.



f)

1) powierzenia w]'konywania zadari publicznych wraz z udzielenicm dotacji

na finansorvanie ich realizacj i

rvspierania takich zadati wraz z utlzielaniem dotacji na dofinansorvanie ich realizacji.

Wspieranie oraz porr,ierzanic zadań' o których mowa w ust.l odbyrva się po

przeprorvadzeni u otwartego konkursu ofert.

organizacje pozarządorre oraz inne podmioty, prz1'jmując zlecenic realizacji zadania

publicznego rv trybie ań. ll ust. 2 ustari'y o działalności poi}tku publicznego

i o lvolontariacie. zoborviązane są do rrykonania zadania lv zakresic i na zasadach

określonych w umorvie, odporvicdnio o porvierzenie zadania lub rvsparcia realizacji

zadania, a gmina zobowiązuje się do przckazania na realizację zadania środkórv

publicznych rv tbrmie dotacj i

3.

4 .

$e

organizacja pozarządowa i poclmiot ubicgający się o rvsparcie finansowc gminy muszą

r,vykazyrr ać r'v składane.i ofercie udział środkórv rr'łasnych'
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l . Protokół z posiedzenia komis.ii konkursorvej podlega zatlvierdzeniu przez rvójta.

2. Wyniki konkursu rvraz ze zlr'ięzłym opisem podarvane są do wiadomości publicznej

(tańlica og'loszeń rl'Urzęclzic Gminy irra Stlonie interncto\\.ej Urzędu Gminy).

3. Ń terminie 7 dni od daty ogloszenia rv1'nikórv korrkursu uczestnik konkursu może

wnieść do rvójta odr'vołanie od jego fozstrz}'gn ięc ia.
4' Rozpatrzenie odrvołania przez rvójta następuje lv terminie l4 dni od dniajego rvniesienia

i jest ostateczne.
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lnfbrmacje o złoionych rvnioskach oraz o oclmorvie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania

będą podane clo pubiicznej rviaclomości rv |ormic r1vkazu unrieszczonego w Biuletvnie In|ormacji

Publicznej i na tablicy ogłoszcń rv Urzędzic Grnirry Stara Błotnica.

ś l0

Wnioskodawca ubicgający się o rlotację na rcalizację zadali publicznych porvinien rvypełnić

ofertę wg rvzoru stanorviącego załącznik nr l do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia27 grudnia2005r. lv sprarvie wzolu o|ertyrealizacjizadania publicznego,

ramowego wzoru umo\\Y o rvykonanie zadania publicznego i rvzoru sprarvozdania

z rvykonania tego zadania ( Dz. U z 2005 Nr 264. poz 2207)



Ą  l 1

Warunkiem z|ecania przez gminę. organizacji pozarządowej lub podmiotowi zadania oraz
przekazania śror]kórv z budietu najego realizację jcst zarvarcie pisemncj umo\\}'
ż rvnioskodarvcą rvedlug wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra

Pracy i Polit}'ki Społeczncj. o któr.ym morva lv $ l 1'

$  12

l. Wykonanie zIeconego zadania oraz Sposób wykorzystania prz1.znanej dotacji nadzoru.jc rvójt.

2. Nadzór' o który|n mowa w ust. l polega rv szczególności na ocenie :

l) stanu realizacji zadania.
2) rzete|ności i jakości rv1'konania zadania.
3) prawidłorvości lvykorz1'stania środkórv pubIicznych

zadania.
4) prorvadzenia dokunrentacj i określonej lv przcpisach

umo\\;\.

otrz1,many'ch na realizacj ę

praua i postanorvicniach

3' Kontrolę rvykorzystania dotac-ji prolvadzi skarbnik lub inny pracolrnik rr1.znaczony'
przez wójta'

4. Sprawozdanie z rwkonania zadania publicznego określonego rr tllllorr ic.
oiganizacja pozarządorva lub inn1'podrniot sporzalza rv terminie 30 dni po

upłyrvie tcrminu, na który umorva zostala Zawarta wg rvzoru stlnorr iąccqo
załącznik nr 3 rozporządzenia, o którym morva rv $ l l '

5. okresem sprarvozdarvczym jest rok budŹctorr1''

$  13

1. Zmiany rv Programie mogą b1'ć dokonlrvane rv trybie uchrvał1'rad1'.

2. W spralvach nie uregulolt.an1'ch ..Procl.amem'. stosuje się przepisy'ustarw

o działa|ności pożytku publiczlicgo i o rvolontariacie.

Przelvodniczący Rady Gminy

Q) ^.'C, tt ': l ' ,. '
Krzysztof Rokiciński


