UchwałaNr xLVlll/231I10
Rady Gminy Że|azk6w
z dnia 25 czerwca 2010 r.
na lata
wspołpracy
Gminy Że|azkowz organizacjamipozarządowymi
w sprawie:uchwalenia,,Programu
2010-2015"
Na podstawieart.7ust'1pkt19 ustawyz dnia8 marca1990r. o samorządziegminnym
2003r. o
(t.j.Dz.U.z2001r.,Nr 142,poz.1591
oraz art.5a ust. 2 ustawyzdnia 24 kwietnia
zpoŻn.zm.)
(Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z poin,zm)Rada
pozytkupub|icznego
i o wolontariacie
działalnoŚci
GminyŻe]azkow
uchwalaco następuje:

s1
na lata2010-2015",
Wspołpracy
Gminy fe|azkowz organizacjamipozarządowymi
Uchwalasię ,,Program
Nr 1 do niniejszejuchwały.
w bzmieniustanowiącym
załączntk

s2
Postanowienia,,ProgramuwspÓłpracyGminy Że|azkowz organizacjamipozarządowymina lata 20102015,stosujesię takzedo podmiotÓw,
o ktorychmowaw art.3 ust.3ustawyz dnia 24 kwietnia2003r.o
pozytku
pub|icznego
i o wo|ontariacie.
działalności

s3
Wykonanieuchwałypowierzasię WojtowiGminyfe|azkow.

s4
Uchwaławchodzi w Życiez dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodniez ustawqz dnia24 kwietnia2003 r. o działalnoŚcipozytkupub|icznego
i o wolontariacie
jednostkiadministracji
samozqdowejzobowiązanesą do uchwalaniaplanÓwwspÓłpracy
jest
pozarządowymi.
z organizacjami
Zgodniez ostatn!ąnowe|izacją
ustawyz2010 r. możliwe
uchwalenieplanuwieloletniego.
Plan zawierarÓwnieŻzasadykonsuItacji
rozwiąza dotyczqcych
pozarządowymi
wspołpracy
z organizacjami
i podmiotami.
poŻytku
publicznego
Ustawao działa|noŚci
i o wo|ontariacie
nadaje,,tlzeclemu
systemowe
sektorowi''
miejscew polskimprawodawstwie
wŚrod innychinstytucjispołeczenstwa
co w
obywate|skiego,
konsekwencji
ma ogromneznaczeniedla funkcjonowania
oraz rozwojudemokracji.
Programbyłkonsuttowany
zorganizacjamipozanądowymidziałĄqcvmina terenieGminyfe|azkow.
W związkuz powyŻszym
uzasadnionei ce|owejest podjęcieuchwały
w sprawiepzyjęcia,,Programu
wspołpracyGminy Że|azkÓwz organizacjamipozarzqdowymina |ata2010-2015".
v

v

Załqcznik
Nr 1
do Uchwały
Nr XLVll/23112010
RadyGminy fe|azkÓw
z dnia25 czerwca2010 r.

GMINA

ZELAZKOW
Program Wspołpracy Gminy Ze|azkow
z org a nizacia m i P ozarządowym i
na lata 2010-2015

WsTĘP
poprzezswojądziałalnoŚĆ
organizacjeobywatelskie
twoząwarunkido udziałuobywateliw Życiu
swej społecznoŚcilokalnej,integrująjq i aktywizują.Zakres dzialta, w jakie angazująsię gminne
organizacjepozarządowe,społecznycharaktertych działa oraz tnruajqcaniekozystna koniunktura
jako
makroekonomiczna
powinnybyc postrzegane
i trudnasytuacjabudzetowapowodują"
Żeorganizacje
cennypartnerdysponujący
własnymi
zasobamid|ajednosteksamoząduterytorialnego'
Niezbędnejest
więc włączenie podmiotow pozarządowych W system funkcjonowania Gminy na zasadzie
partnerstwa.
rÓwnoprawnego
zasadapomocniczości
Konstytucyjna
orazWynikające
z ustawkompetencje
Gminy stanowią podstawę wzajemnych relacji między gminną administracjąsamoządową a
pozarządowymi.
organizacjami
Temucelowima słuzycniniejszyProgram.Zostałon opracowanyw celu
jego reguł.
sprecyzowania
i okreŚ|enia
zakresuwspołdziałania
Niniejszy Program stanowi wzajemny obszar partnerski dla wszystkich organizacji
pozaządowychi innychpodmiotowprowadzących
działalnoŚcpozytkupub|icznego,
wyraŻających
wo|ę
wspÓłpracyW działaniachna rzecz Gminy Że|azkowi je1mieszkancÓw.Wie|oletniprogrampozwoli
Wypracowacmechanizmyi wektorywspołpracydając społeczności
większe kozyŚci niŻ programy
roczne.
Rozdział|. PostanowieniaogÓlne
ProgramWspÓłpracy
GminyŻe]azkow
z organizacjamipozarządowymi,
zwanymidalejorganizacjami,
jestelementem|okalnego
po|ityki
systemuszerokorozumianej
społecznej.
Program okreŚla formy, zasady, zakres wspołpracyorganow samoządowych Gminy Że|azkowz
. a takie priorytety
. ktorychrea|izaĄazwiązanabędziez udzie|eniem
organizacjami
zadanpub|icznych
pomocypublicznej.
llekroĆw niniejszymProgramiejest mowao:
- rozumiesię przezto ustawęz dnia24 kwietnia2003r
,,ustawie''
pozytkupub|icznego
o działalnoŚci
i o wolontariacie
[Dz.U'Nr 96,poz.873z pożn.zm|,
|ub ,,podmiotach
Programu''-rozumiesię przez to organizaĄe pozarządowe,
,,organizacji''
o ktorychmowaw art.3 ust.2 i 3 ustawy.
osobyprawneijednostkiorganizacyjne,
Wspołpracy
Gminy Żelazkowz organizacjami
,,Programie''rozumiesię przez to ,,Program
pozarzqdowymi
na |ata2010-2015".
- rozumiesię przeztoGminęŻe|azkow.
,,Gminie''
- rozumiesię przezto WojtaGminyŻe]azkow,
,,WÓjcie''
- rozumiesię przezto otwartykonkursofert,o ktÓrymmowaw art.11 oraz w art.
,,konkursie''
poiytkupub|icznego
13 ustawyo działa|noŚci
io wolontariacie
zdnia24kwietnia2003
roku.
lnformacji
Pub|icznej
GminyŻe|azkow,
,,BlP'- Biu|etyn

- rozumiesię przezto wniosek,o ktorymmowaw art.
z własnejinicjatywy''
,,WniosekzłoŻony
12ustawy.
- rozumiesię w przezto inicjatywę,
loka|na''
o ktÓĘ mowaw art.19bustawy
,,|nicjatywa
obszar wspÓłpracy
o ktorych
Gminy i organizacjiobejmujew szczegolnoŚcisferę zadan publicznych,
mowaW art.4 ust.1 pkt.1 33 ustawyoraz zadaniaw zakresieinnymniżwymienione
okreŚ|oneprzez
Radę Ministroww drodzerozpouądzenlanaleŹącedo sfery zadaftpublicznych.
pozarządowymi
5. Partneramiwspołpracy
z organizacjami
ze stronysamozqdu Gminysą
- Rada Gminy i jej komisje W zakresie wytyczania po|itykispołeczneji finansowejGminy,
utrzymywaniakontaktow pomiędzy poszczegolnymi komisjami stałymi a organizacjami
pozarządowymi,realizującymizadania w obszarach będqcychjednocześnieobszarami działa(l
komisji.
WÓjt Gminy - w zakresierea|izaĄipo|itykispołeczneji finansowejusta|onejprzez Radę Gminy,
dysponowania
ŚrodkamiW ramachbudzetuGminy,wspieraniaorganizacyjnego
i merytorycznego
organizacji.
- referatymerytorycznei stanowiskapracy Urzędu Gminy

W zakresie biezącejwspołpracyz

organizacjaml
oraz opiniowaniawnioskÓworganlzaĄi,kontro|irea|izacjizada(lprzez organizacje,
w Regulaminie
stosownie
do zada określonych
organizacyjnym
UrzęduGminy.
- pozostałe
gminnejednostkiorganizacyjne w zakresie biezącejwspołpracy
z organizacjami
oraz
opiniowania
wnioskoworganizaĄi,kontro|irealizacjizadan przez organizacje,
stosowniedo zadan
okreŚ|onych
w odrębnychpzepisach.
Rozdział||.GłÓwnece|e Programu
''Programu
Ce|emgłownym
Wspołpracy
Gminy Żelazkowz organizacjamiPozarządowymi
na lata 20102015",jest kształtowanie
ładuspołecznego
w Środowiskuloka|nym,poprzez budowaniepartnerstwa
między gminną administracjąsamoządową i organizacjamipozarządowymi.
Celem Programujest
ponadto okreŚlenie czytelnych zasad W zakresie wspierania przez. Gminę działa(lorganizacji
pozarządowych poprzez powierzanie organizacjom pozarządowym ustawowych zadan Gminy.
okreś|eniei rea|izacjatych zasad przez samorząd Gminy spowoduje włączenieorganizacji
pozarzqdowych
w systemdemokracji|oka|nej'
Programma stworzycoptymalnewarunkido zaspakajania
zbiorowychpotrzebmieszkancowi wspieranieich aktywnoŚciobywatelskiejpoprzezudziałorganizacji
pozarzqdowych
problemowspołecznych
w rozwiązywaniu
wspÓInotysamorządowej.
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Rozdziałlll. SzczegÓłowece|e Programu
1. Ce|eszczegołowe
Programuto:
. umacnianie
poczuciaodpowiedzialnoŚci
w społecznej
Świadomości
za siebiei swojeotoczenie,
. budowanie
poprzezaktywizację
społeczenstwa
obywatelskiego
społeczności
|okalnych,
- stworzenie
mieszkancow
warunkowdo zwiększeniaaktywnoŚcispołecznej
Gminy,
- udziałzainteresowanych
podmiotowprzytworzeniuProgramu,
. Wprowadzanienowatorskichi bardziej efektywnychdziałan dzięki dobremu rozpoznaniu
potrzeb,
występujących
- zwiększenieudziału
prob|emow,
|okalnych
mieszkancÓww rozwiqzywaniu
- poprawajakoŚciŻycia,poprzezpełniejsze
zaspokajaniepotzeb społecznych,
- integracjapodmiotÓwpolitykiloka|nejobejmującejswym zakresem sferę zadafl pubIicznych
wymienionych
w art.4 ustawy,
- otwarciena innowacyjnoŚĆ,
poprzezumoi|iwienieorganizacjompozaządowymindywidualnego
wystąpienia
z ofertąrea|izacjiprojektowkonkretnychzadan publicznych,
ktoresą prowadzone
przezGminę,
wypracowanie rocznego mode|u lokalnej wspołpracy pomiędzy organizacjami
pozarzqdowymia Gminą jako e|ementu długoterminowego
programu wspołpracy
okreskilku|at,
obejmujqcego
poprzez:
2. Celewymienione
W pkt..|będąrea|izowane
- rownydostępdo informaĄiorazwzajemneinformowanie
kierunkachdziałalnoŚci
się o planowanych
iwspołdziałaniu
w celuzharmonizowania
tychkierunkÓw,
. wspołpracę
na zasadachpomocniczoŚci,
uczciwej
suwerennoŚcistron,partnerstwa,efektywności,
konkurencji
ijawnoŚci,przy czym:
przy SuwerennoŚcistron organy Gminy, respektującodrębnoŚÓ i
a) W myŚ| zasady pomocniczości
wspÓ|notobywate|i,uznĄq ich prawodo samodzielnego
suwerennoŚczorganizowanych
definiowaniai
prob|emÓw,w tym na|eŻqcych
rozwiązywania
takŻedo sfery zada publicznychi w takim zakresie
wspołpracująz
tymi organizacjami,
oraz umoŻ|iwia1q
rea|izacjęzadan
a takŻewspierająich działa|nośĆ
publicznych
na zasadachiw formieokreŚlonej
w ustawie;
organizacjepozarządowe,
b) zgodniez zasadąpartnerstwa
na zasadachi w formieokreŚlonejw ustawie
z odrębnychprzepisÓw,uczestnicząw identyfikowaniu
i definiowaniu
oraz wedługtrybuwynikajqcego
prob|emow
Wypracowaniu
sposobowich rozwiązania
społecznych,
orazwykonywaniu
zadan pub|icznych;
c) kierującsię zasadą efektywności
organyGminy, pzy z|ecaniuorganizacjompozarządowymzadan
pubIicznych,dokonująwyboru najefektywniejszego
sposobu wykorzystaniaŚrodkow publicznych,
przestrzegajqc
zasad uczciwejkonkurencjioraz z zachowaniemWymogowokreŚ|onychw ustawieo
finansachpublicznych;
d) majqc na wzg|ędziezasadę jawnoŚci, organy Gminy udostępniają
wspotpracującym
z nimi
pozaządowymiinformacjio zamiarach,ce|achi Środkachprzeznaczonych
na realizację
organizacjami
w ktorychmoz|iwajest wspołpraca
zadan pub|icznych,
z tymi organizacjami
oraz a kosztach rea|izacii
w tym zakresie przez Gminę jednostkiorganizacyjne,
zadan juŻ prowadzonych
wraz z informacjąo

sposobieobliczaniatych kosztow,aby moiliwe byłoich porownaniez kosztamianalogicznychzadan
Gminie danych
przezinne instytucjei osoby. Zasada ob|igujerowniei organizacjedo udostępniania
prowadzeniaprzez nie działalnoŚcistatutowejoraz sytuacji
dotyczącychstrukturyorganizacyjnej,
finansowej;

w trakcie
. zarÓwnowładzesamoządowe,jak i organizacje,
e) kierującsię zasadąuczciwejkonkurencji
Środkowpublicznychdziałajązgodniez prawemi
udzie|aniadotacjioraz wydatkowaniaprzyznanych
dobrymiobyczajami.
Rozdział|V.Formy wspołpracy
prowadzonabędziepoprzez..
Wspołpraca
oraz innympodmiotomwymienionymw art. 3 ust. 3 ustawy
1.Z|ecanieorganizacjompozarządowym
w ustawie.
na zasadachokreŚ|onych
zadanpublicznych
rea|izacji
isposobuich zaspakajaniaprzez..
okreŚlaniepotzeb społecznych
2.Wzajemne
na obszarzeGminyopartegona Ścisłej
potrzebspołecznych
- stworzeniesystemumonitorowania
gminnejadministracji samoządoweji organizacjl pozarządowych
wspołpracy
. zapoznanie organizaĄiz obszarami działa, w ktÓre mogą się włączycjako rea|lzatorzy
przezGminęzadan
powierzonych
potrzebspołecznych
istniejących
formi metodzaspokajania
okreŚ|anie
ziałaniaW ce|u
i wspołd
3. Wzajemne informowaniesię o planowanychkierunkachdziała|ności
poprzez'.
tychkierunkow,
zharmonizowania
. publikowanie
na stronachB|P Gminy,
informacji
ważnych
w kaŻdym
Iub rea|izowanych
. przekazyruanie
przezorganizacjeinformacjio przewidywanych
ktorychrea|izacjaodbywasię
Programuzadaniachsferypub|icznej,
rokuobowiązywania
w oparciuo zasobyi środki.
o ktorejmowa w RozdzialeV!, na
kształtulisty zagadnienpriorytetowych,
konsultowaniu
kolejnyrok budŻetowy.
pĘektow aktÓw normatywnychw dziedzinach
z organizacjamipozarządowymi
4. Konsu|towanie
dotyczących działaInościstatutowejorganizacji, poprzez..
sesjachRady Gminy,na ktorych
- informowanie
na stronachBIP Gminyo planowanych
organizacji
dyskutowanebędą projektyuchwałodnoszące się do zagadnien związanychz profi|em
tychorganizacji,
działalnoŚci
. udostępnianie
na stronachB|P Gminy.
projektow
uchwał
z przedstawicie|l
5. Tworzeniewspo|nychzespołÓwo charakteze doradczymi inicjatywnymzltoŻonych
publicznej'
i organowadministracji
Podmiotow
6. Inneformywspołpracy.
- udzielaniepomocy przy organizowaniu
spotkanotwartychprzez organizacje,ktorychtematyka
wiązesię z Programem,

forum
. organizacjęlub wspÓłudział
organÓwsamoządu Gminyw organizaĄiszko|e , konferencji,
organizacjl,
funkcjonowania
sprawnoŚci
wymianydoŚwiadc.?o:*ce|upodniesienia
7

- rozbudowaniewitrynyinternetowejGminy o stronę z informacjamidotyczącymiorganizacji
pozarządowych
z terenuGminyW przypadkutakiejkoniecznoŚci,
. umoz|iwienie
pozarządowym
skozystaniaz preferencyjnych
organizacjom
zasad uzyskiwanialokali
na działa|noŚÓ.
RozdziałV. Zasady zlecania realizacjizada publicznych
1. Z|ecanieorganizacjom
rea|izacjizada własnychGminyobejmujew pienrszejkolejnoŚcite zadania,
jako zagadnieniapriorytetowe
ktore Programokreś|a
i odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego
konkursuofert,chyba,Że przepisyodrębneprzewidują
inny tryb z|ecenia|ub dane zadanie moina
zrea|izowac
efektywniej
w innysposÓbokreŚlonyw pzepisachodrębnych(w szczego|ności
na zasadach
l w trybieokreŚlonymW przepisacho zamÓwieniachpublicznych,z zachowaniemporownywa|noŚci
metodka|kulacji
kosztÓworazporownywalnoŚci
opodatkowania).
2. Z|ecenierea|izacji
zadaniapublicznego
moŻemieÓjednąz następujących
form:
- powierzenie
wykonaniazadaniapublicznego,
- wsparciewykonania
zadaniapublicznego.
W ramachobuformmogabyc przyznawane
dotacjefinansowe.dopuszczasię formęniepienięŻną'
3. Dotacjefinansowe,
na:
o ktorychmowaw pkt.2 nie mogąbycwykorzystane
- remonty
budynkÓwi lokali
- zadaniai zakupyinwestycyjne
- zakupygruntow
- działa|nośc
gospodarczą
- działalnoŚc
polityczną
. pokryciekosztÓwutrzymania
biurorganizacjii PodmiotÓw
4. Wspieranieoraz powiezaniezadannastępująna zasadachi w trybieustawyo partnerstwie
pub|iczno.
prywatnym
(Dz.U. z 2009rokuNr 19 poz.100).
S.organizaĄa pozaządowaoraz Podmiotymogąz własnejinicjatywyzłoŻycwniosek
o rea|izacjęzadan
publicznych,
takie tych,ktoresą dotychczasreaIizowane
W innysposob.WÓwczas WÓjt w terminienie
pzekraczającym1 miesiąc rozpatruje
celowoŚcrealizacjiokreŚlonegozadaniapub|icznego
biorącpod
uwagę:
-stopienw jakimofertaodpowiadapriorytetom
zadanpublicznych,
.czy ofertadajegwarancjęrea|izacjizadaniazgodnieze standardamiwłaŚciwymid|a zadania
.czy organposiadaŚrodkidostępnena rea|izacjętegozadania,
.rozpatrujekozyściwynikającez rea|izaĄizadanlaprzezdany podmiot
-informuje
o podjętejdecyĄlna stronieB|P oraz tablicyogłosze urzędu.
W pzypadkustwierdzenia
ce|owości
Wojtinformuje
o trybiez|eceniazadaniapub|icznego.
6. otwartekonkursyofertsą ogłaszanei przeprowadzane
w oparciuo przepisyustawyi wydanena jej
podstawieprzepisywykonawcze
właŚciwego
organusamozqdu Gminy.
oraz kompetencje
7.Wzorydokumentow
zwlązanych
ProgramuokreŚ|ająrozporządzenla
z rea|izacją
właŚciwego
ministrai
pub|ikowane
ob|igatoryjnie
musząbyĆkaŻdorazowo
na stronieBlP.
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8' ogłaszającotwartykonkursw ce|uzleceniarea|izacjizadan pub|icznychorganizacjomWÓjt Gminy
informację
opublikuje
o nimz co najmnią21dniowym
wypzedzeniem.
. na stroniepodmiotowej
Biuletynulnformacji
Pub|icznej
Gminy(obowiqzkowo)
. na tab|icyogłoszen
Gminy(obowiązkowo)
. w dzienniku
(faku|tatywnie)'
lub|oka|nym
o zasięguogo|nopolskim
9. ogłoszenie,
o ktorymmowaw pkt.8 powinnozawieracinformacje
o:
- rodzajuzadania
.wysokoŚciŚrodkÓw publicznych przeznaczon
ych na reaIizacjęzadania
-zasadachprzyznawan
ia dotacji
-terminachi warunkachrealizacjizadania
{erminieskładania
ofertnie krotszymniŻ21 dni
.dotychczaszrea|izowanych
przezorganadministracji
pub|icznej
w roku ogłoszeniaotwartegokonkursu
oferti w rokupoprzednim
zadaniachpub|icznych
tegosamegorodza1ui związanychz nimi kosztami,ze
szczegolnym uwzględnieniemwysokoŚci dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i
podmiotoffi,,
o ktorychmowaw art.3 ustawy.
10.ofertapowinnazawieracWszczego|noŚci:
-szczegołowy
proponowanego
zakresrzeczory zadaniapub|icznego
do rea|izacji,
-termini miejscerealizacjizadaniapublicznego,
.ka|ku|ację
przewidywanych
kosztowrealizacji
-informację
o WczeŚniejszej
działalnoŚci
organzaĄi|ubpodmiotuskładającego
ofertęw zakresie,ktÓrego
dotyczyzadaniepubliczne,
.informacjęo posiadanychzasobach rzeczov,tych
i kadrowychzapewniającychwykonaniezadania
publicznegooraz o p|anowanejwysokoŚci środkÓwfinansowychna realizację danego zadania
pochodzących
z innychirodelt
.dek|arację
|ubnieodpłatnego
o zamiarzeodpłatnego
wykonaniazadania.
11. W ciągu 7 dni od dnia upływuterminuskładaniawnioskÓw,|ista organizacjiubiegających
się o
dotacje,rodzĄ zadanoraz wysokoŚcwnioskowanych
dotacjizostanieumieszczonana tablicyogłoszen
Gminyoraz na stronieinternetowej
Gminy(B|P)w zakładce
,,ogłoszenia,,.
12' Deeyzjęowyborzeorganizacji,
ktÓre uzyskujądotacje,o wysokości
dotacji orazo Wyznaczonych
do
sprawowania
merytorycznej
kontro|i
i finansowejnad rea|izacjq
zadanpublicznychprzezwydziały
Gminy
podejmuje
orazGminnejednostkiorganizacyjne
WÓjt Gminyw formiezarządzenla.
13. Przed podjęciemzarządzeniao ogłoszeniu
konkursu,o ktorymmowaw pkt.8, WÓjt Gminyzasięga
opiniiKomisjiKonkursowej
składającej
się minimumz4 osob,w tym polowazprzedstawicie|i
organizacji
pozarządowych..
14.SkładKomisjiKonkursowej
okreŚlakaŹdorazowo
WÓjt Gminyw formiezaządzenia.W składKomisji
nie mogąwchodziĆ
osobyzwiązanezorganizacjami
uczestniczącymi
w konkursie.
pracyustaloneg
15.KomisjaKonkursowapracujena podstawieregulaminu
o przezWojtaGminyw formie
zarządzenia.

16. Wykaz organizacji,z|econychzadań, na które pzyznano dotacje |ub dofinansowanie
na rea|izację
WÓit Gminy pub|ikujew ciągu 7 dni od dnia podjęcia
'"n zadań, kwot dotacji |ub dofinansowania,
uchwałyna:
- stroniepodmiotowej
BiuletynuInformacji
PublicznejGminy,
. tab|icyogłcszeńGminy

}

. faku|tatywnie
wynikikonkursumofna opublikowaÓw gazecie o zasięgu |oka|nym|ubogólnopo|skim,
jeś|ipozwo|ąna to środki
finansowe.
17. Rea|izującz|econepzez Gminęzadaniepub|iczneorganizacjesązobowiązanedo:
- pisemnego informowaniaz co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem odpowiedniegowydziału
merytorycznego
lubGminnąjednostkę
organizacyjnąwyznaczonądo konho|imerytorycznej
ifinansowej,
o organizacjiimprezodbywających
się W ramachzadania;
- informowaniaw wydawanychw amach zadania publikacjachi materialachinformacyjnych
na temat
organizacji,popfez media, jak równief - stosowniedo charakteruzadania - popzez widoczną w
miejscujego reaIizacjitab|iĘ (p|anszę,baneritp.)|ubpopŻez ustnąinformacjękierowanądo odbiorców
zadania,o fakciedotacji|ubdofinansowania
rea|izacjizadaniaz budżetuGminy.
18. Wójt możez|eciĆorganizacjilub innym podmiotomrealizacjęzadania pub|icznegoo charakteze
gminnym lub regionalnymz pominięciemotwańego konkursu ofeń jeŚ|i zostaną spełnioneĘcznie
poniższe
Warunki:
-wysokoŚÓdofinansowania
|ubfinansowania
zadaniapublicznegonie przekraczakwoty10.000'00złotych
(słownie:
dziesięĆtysięcyz.lotych00/100)
.zadanierea|izowane
jest w okresienie dłuższym
niż90 dni
-łącznakwotaplzekazanaw trybiepkt.18 d|a każdegoPodmiotuW roku ka|endarzowym
nie przekracza
kwoty20.000'00zł(słownie:
dwadzieścia
tysięcyzłotych00/100)
-łącznakwota przyznana pEez Wójta nie pŻek|aea 20o/odotaĄi p|anowanychdo udzie|eniaw roku
budżetowym'
19. P|zyjmującz|ecenierea|izacjizadaniapub|icznegoorganizacjepozarządowei podmiotyzobowiązują
się do wykonaniazadaniapub|icznego
w zakresiei na zasadach okreś|onych
w umowie,ktorejzawarcie
następujew formie pisemnej pod rygorem nieważnoŚcii wg wzoru okreś|onego
rozporządzeniem
właŚciwegoministra.
20. Mieszkańcymogąsamodzie|nie|ubza poŚrednictwemorganizacji |ub PodmiotuzłożyĆ
wniosek o
rea|izacjęzadania pub|icznegodo Ufędu Gminy w fe|azkowie w ramach
|oka|nej''na
"|nicjatywy
zasadachokreŚ|onychw ustawie.
Rozdział Vl. Lista zagadnie priorytetowych i zada zlecanych
w latach obowiązywania Programu
1' Zadania publiczne Gminy Że|azkowrea|izowaneprzy udzia|e organlzaĄi pozarządowychobejmują w

szczegÓl noŚci następującezakresytematyczne
:
'

Nauki,edukacji,oświatyi wychowania,obejmującej:
'...
konkursow
i o|impiad
d|adziecii młodzieŻy,
: of$anizację

- organizację
konferencji
sesjiisympozjÓwnaukowych
- kolonieiobozydladziecii młodzieŻy,
. zĄęcia sportoweLzS, LKs,
. profilaktykę
uzaleznie
Kultury i sztuki ,obejmującej:
- wspieraniepzedsięwzięcartystycznych
o charakterze
regiona|nym,
. wspieranie
upowszechniania
ku|tury
wŚrodosÓb niepełnosprawnych.
Sportu,Kultury fizyczneii turystyki,obejmującejnastępującedziałania:
. wspieranie działan sportowycho znaczeniu regiona|nym,W tym W Środowisku osob
niepełnosprawnych,
- pomocw szkolen|u
sportowym
dzieci,młodziezy
i dorosłych,
. wspieranieorganizaĄiimprezsportowych
dla dziecii młodzleŻy,
. organizację
wspołzawodnictwa
sportowego
wŚroddziecii młodzieży
Gminy,
- wspieranie kĘoznawstwapoprzezorganizowanie impreztu
rystycznych,
. wspieranieorganizaĄiintegracyjnych
imprezsportowo. rekreacyjnychdla dzieci, młodziezyi
dorosłych
osÓb niepełnosprawnych.
Zatrudnieniai bezrobocia,obejmującejnastępującedziałania:
- wspieranieprocesowtworzenianowychmiejscpracy,
- przygotowanie
bezrobotnychdo aktywnegoposzukiwaniapracy z wykorzystaniemtechnologii
informatycznych.
Pomocy społecznej,obejmującej:
. wspieraniedziałanna rzeczosÓb, rodzini grupzagroŻonych
wykluczeniem
społecznym.
. wspieranie
programÓw
lokalnych
pomocy.
Rehabilitacji społecznej i zawodowej osÓb niepełnosprawnych,obejmującej następujące
działania:
- wspieraniedziałanna rzeczosobnlepełnosprawnych,
. wspieranie organlzaĄi imprez integracyjnych,
wspieranieaktywnych
formrehabilitaĄi
połączonej
z Wypoczynkiem.
RozdziałV||.Kontro|area|izacjizada pub|icznych przez organizad1e
1. W imieniuWÓjta Gminy konholęmerytorycznąi finansowąnad rea|izacjązada pub|icznychptzez
organizacjesprawująodpowiedniereferatyUŹędu Gminyoraz gminnejednostkiorganizacyjnepopzez:
- wizytowanieorganizacjii ocenęsposoburea|izacjizleconychzadar1;
- egzekwowanieprzestrzegania
postanowie zawartychw ustawie,umowachoraz niniejszymProgramie;

. ana|izęi ocenę przedkładanych
przez organizacjeroz|icze i sprawozda ;
- ocenęefektrywności,
zete|noŚciijakościwykonaniazadania;

- egzekwowanieod organizacjiwyjaśnie, zwrotu środkÓWniewykofystanych |ub wykoŻystanych
niezgodniez umową
2' Kontro|ęw zakresieokreś|onym
w pkt'1 zarzqdzawćĄtGminy...'..:..
ll

jednoosobowo|ub przez zespoł osÓb, na podstawie
3. CzynnoŚci kontro]nesą przeprowadzane
upowaŻniedo przeprowadzenia
kontro|i
wydanychprzezWojtaGminy.
jest w siedzibiepodmiotui w innychmiejscachzwiązanychz rea|izaĄą
4, Kontrolaprzeprowadzana
zadania,z zastrzeieniempkt.5.
polegającena badaniudokumentow
5. CzynnoŚcikontro|ne
|ub spoządzaniuich odpisow,zqdaniu
pisemnych
lubustnychwyjaŚnie mogąbyc prowadzone
rÓwniezw siedzibieGminy.
6. PrzeprowadzĄący
kontrote
moie sporządzacodpisy,wyciągii kserokopie zdokumentowza zgodnoŚĆ,
podmiotem
ktorychpoŚwiadczakierujący
lubosobaprzezniegoupowainiona.
7. Ustaleniaz kontrolispisujesię w protoko|e
kontroli.
podpisująprzeprowadzający
8. Protokoł
podmiotemlub osoba przez
kontro|ęi kierującykontrolowanym
niegoupowazniona.
przez kierującego
9. W pzypadku odmowypodpisaniaprotokołu
podmiotemlub osobę
kontrolowanym
przezniegoupoważnioną
przeprowadzający
kontro|ę
zamieszczaw protokoIe
odpowiedniąadnotacjęo
przyczynach
lub brakupfyczyn.
odmowypodpisaniaprotokołu
podmiotem
10' Kierujący
kontro|owanym
|ubosobaprzezniegoupowainiona,
moŻew terminie14 dni od
dnia otrzymaniaprotokołu
wnieŚÓ umotywowanezastzeŻenia do ustalen zawartychw protoko|ea
przeprowadzajqcy
kontrolęjest obowiązanydokonaĆich analizy, zbadac przedstawionedowody i w
przypadkach
protokÓł.
uzasadnionych
uzupełniĆ
11.WÓjt Gminypo zapoznaniusię z protokołem
kontro|i
moze wydaĆza|ecenia,ktÓre Podmiot powinien
wykonaĆw sposob i terminachw nich okreś|onych.
12, Środki pzekazane W ramach dotacji niewykorzystane W całoŚci, wykorzystane niezgodnie z
przeznaczeniem,bądŻz pominięciempzepisow ustawyo zamÓwieniach pubIicznychpod|egajązwrotowi

na kontoGmlny,wraz

z odsetkamiustawowymi
za okresod dnia przekazaniado dniazwrotu.

13' Podmiot sporządza sprawozdaniez realizaĄi zdania pub|icznegona drukach usta|onych
rozpoządzeniem właŚciwegoministra.
14.Terminsporz4dzenja
sprawozdania
określa
umowa.
.|5. Do sprawozdania,o ktorymmowa w pkt. 13, Gmina moŻezaŻądac podmiotudodatkowych
od
pisemnych,
te|efonicznych
lub ustnychinformaĄi,związanych
z rea|izacją
zleconegozadania.
Rozdział Vlll. Postanowienia ko cowe
1, WysokoŚc Środkow finansowych przeznaczonych na rea|izację zadan publicznych W ramach
niniejszegoProgramuokreŚ|ąodrębneuchwałyRady Gminy.
2' organizaĄa w okresie otzymywania dotacjijest zobowiązanado zamieszczenia w swoich materiałach
informacyjnychzapisu o finansowaniu|ubdofinansowaniuzadanla przez samoząd Gminy Że|azkow.
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