
Załag,mikNt I
do UchwĄNrXIV/69/2011

Rady Gminy w Gózd
z dnta 17 listopada 2011r.

PRoGRAN{ I zAsADY wsPoŁPRACY

Gminy z orgatizacjamtpazarządotłymi oraz z osobami prawnymi i z jednostkami organizaryjnyni działającymi

na połstawle pr".pi.ó*o stosunku panstwa do Kościoła Katolickiego w RzeczypospolĘ Polskiej, o stosunku

panstwa ao ńycir kościołów i ałiąków wyznaniowych oraz o e$'arancjach wolności sumienia i wynranią

jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności porytku publicarego otaz ze stowarzyszeniami jed-

nostek samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

$1.

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Gózd
2) r}d'ie - roanmie sięptzezto Rade Gminy Gózd
3) urzędzie- rozumie sięprznzto Urząd Gminy GózĄ
4i wójiie - rozumie się przez to Wójta Gminy Gózd,

5) sekretarzu - rozumie się przez to Seketarza Gminy Góz{'
6i skarbniku - rozumie sięprzezto Skarbnika Gminy GózĄ
7) organlzacjipozarządowej - rozumie sięprzazto osobę prawną lub jednostlę nieposiadające osobowości
' 

priwnej ur*o'76n" na pbdstawie pr"episow ustaw, w tym fundację i stowarzyszenie, niebędące jed_

nostkąiektora finansów publicanyóh, w rozumieniu przepisów o filansach publiczrrych i niedziałające

w celu osiągnięcia ąysku,
8) porlmiocie - rozumie sięprzezto:

a) osobę prawną ijlonostk organizaryjnądńałĄącąna podstawie przepisów o stosunku Państwa

do Kościoła KJtotckiego w Rzecąpospotitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kościo_

łów i związków wynJniowych orż o gwarancjach wolności sumienia i wymania, jezeli ich

cele statutowe obejmują prow adzsnte działalności poĄ'tku publiczrego

b) stowarzryszeniejednostek samorządu teryĄorialnego,

9) udziaie środków własnych _ rozumie się przez to środki- finansowe niepochodzące z budŻetu gminy

prze14czonę na realńcję zadanią o któiego wsparcie finansowe organizacja pozavądovła lub pod-

miot ubiega się,
10) ustawie - 'o^Ń" 

się przez to ustawę z dnia2ł kwietnia 2003 r. o działalności pozytku i o wolontaria-

cie @z' U. Nr 96, poz.873zpóa' zrn')'

$2.

WspóĘraca gniny Z organiz.acjamipoznądovłymi i podmiotami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwe'

rennośii stron, partrerstwą efekfyuności' uczciwej konkurencji i jawności.

$3.

Uchwalając corocmie budŹet, rada rezerrłuje w nim środki finansowe na rcalizację zadań, przez organizacje

por*rądo*"i inne podmioty prowadzące działalność pozytku pub1icznego.

$4.

Parbrerami gminy mogą być organtzacje pozarządowe i podmioty' które podejmując działania, realinljązadanta

gminy w;łrikające z odrębnych przepisów.



$ 5.

organizacje pozarządowe i inne podmioty winny zapelłnić realizacjęzadańw sposób efekrywn5'' profesjonalny i

terminowy.

Rozdział fI
Zakres wspólpracy

$6.

1. Gmina realizuje zadaniawłasne wspóĘracując z organizacjamipozarządowrryni i podmiotami w zaWe-

sie:
t)pońocy społeczrej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywania

szans rodzin i osób poprzez:
a) zorgałizowanię całoaouowej opieki dla osób w starszym wieku, samotnych, schorowanych lub- 

którym rodzina nie może zapewnić opielci' posiadających skierowanie ośrodka Pomocy Społecz_

nej w Goździe
b) zaiobieganie wylcluczeniu społecaemu osób niepeŁrosprawnych,'emerytó_w i rencistów,

z) po."ądto i bizpieczeństwa publiiznego oruzprzeciwdziałania patologiom społecznym poprzez:

il oozywianie dzieci prze-bywających w placówkach i ogniskach opiekrńczo - wychowarvczych re-

alizuj ących pro gram profi l aLtyczro -wy cbaw aw cry,

b) dziianta opi.ńt""o_-*ychowawcze prowadzone.przez ogniską_ świetlice i'inne placówlci opie'

kurtczo_wych owawcze ó1a dzieci i nnidzieiry zrcdzjn ubogich z dysfunkcjami emocjonalnyni,

3) ochrony i promocji zdrowia poprzez:

a) prówadzenie 
"1a1jęć 

wyjazdbwych w ramach polityki zdrowohej, zn szczególnym uwzględnieniem

brientacji w terenie osób niedowidzącycb i niewidomych,

b) krzewienie idei lcwiodawstwa'
c) naulrę pierwszej pomocy przedlekarskiej,

d) promocję zdrowego stylu z,ycia,

e) prowadzenie domołvej opieki hospicyjnej' ' _ _

4) upowszechnianiakultury fizycnejwśróddzieci imłodzie{ wwiekuszkolnympoprzez:

uj prowadzenie zajęć w następujących dziedzinach: piłka koszykowa, piłka siatkową piłka nożna,

tenis stołowy,
b) organŁowńie sportowych obozów szkoleniowych w dziedznac'h uymienionych wpkt4 lit. ,,a'',

,j orlanizowanie ńasowych imprez sportowo_rekreacyjnych' turniejów, olimpiad oraz innych imprez

o PodobnYnn charakterze,
d) wspierani'" udziafu spońowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu po-

nadgminnYrn,
5) wspierańa ronvoju sportu dzieci imłodzleĘ w dziędzinach:

judo, karate i innYch'
6) "wspieraniu 

'ońoju''portu 
i rekreacji dorosĘch mieszkańców gminy w dziedzinach: biegi dfugody_

' 
,ń.o*", brydz. spońowy, piłka koizykowa, piłka noźna, piłlca siatkową płetwonurkowanie, szachy,

kulturystYhi,
7) podtrzymywania tradycji narodowej' pielęgnowania oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatel-- 

iL'"j, kulturowej oraz tożsamości lokalnej poprzez:

organizowanie spotlcań, seminańów' lionferencji, wystaw, koncertów,

przygotowywanie publikacji ksiąźkowych o temafyce lokalnej'

Ż. Rozszerzenie ;'ykń zadń lsóre mogą być powierzołe organizacjom pozarządowym i podmiotom,

moŻe zostać doLonane na vrniosek *o.ią po akceptacji ichprzez Radę w drodze nniany uchwały w

sprawie roczlego programu wspĘracy Gminy c9za z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadząc1łni działalnośÓ pozytku publicmego'

3' iro"u *rp*.iem furansowym gmina mozr udzielać organizacjom pozarządowym i innym porlmiotom

pomocy w innych formacŁ aw szczególlości w postaci:

1) pomocy w'uzyskaniu iokalu na a"iułuloose stafutową organizacji pazarzalawei oraz noŹliwości
_zwolnień 

z poóatku od nieruchomości na zasadach olceślonych w odrębnych przepisach,

2) udostępniŃa lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotkania ohł'arte

3) umoztiwienia irganincJi przediięwzięt na terenii gminnych obiektów sportouych (boisk szkol-

-. nYch),
4) pbmocy w poą/skiwaniu środków finansowycfo z innych z'ódeł

5i p.o*oó3i o'i-ńl"oE"i organizacji pozarądowych, podmiotów w skali milao _ i malcoregionalnej



t.

or aZ lTliędry naro dor'vej,

6) udzielania iet<omendac3i organizacjom pozarądowyn'r i podmiotom wspóĘracującym z gminą które

ubiegają się o dofinansowanie z inrych źródeł,

7) orgńZacji-konsuiJ.ji i szkoleń w celu podniesienia sprawności fuŃcjonowania organizacjipoza'

rządowychi podmiotów,
8) wzajemnego'iniormo*ania się o planowanych kierunkach działa]ności i współdziałania rł' celu
' 

zharmoruzowania tych kierunków,

9) tworzenia *rpoIoyón 
""społów 

o charakterze doradczym i inicjatywqłn, ńożonych z przedstawicie-

li organizacji- pozźrządowych i podmiotó w oraz przedstawicieli gminy,

10) konsulto wania zo.gurri"a.3u*i pozarządowymii podmiotami aktów normatywnych odpowiednio do

zakresu ich działania.
4. Wójt moze zv,rcL,ać forum organizacji pozarządowy ch działających na rzęcz rea|izacji zadań własnych

noiny' na łtóre *pń"-i ue',raprzóastawicieie oiganizacji oraz podmiotów, w celu zebrania ich opinii

iułriosków.

Rozdział trtrI
Zasady współpracy

$7.

Zlecenie rea]izacjizadalr publicznych' o których mowa w art' 4 ust' 1 ustawy na zasadach olceślonych

w ustawie, organ"izacjom bor*rądo*ym orazpodmiotom - jako zadante zlecone w rozumieniu ustawy

o finansach publicznych - może mieć formy:

1' powierzenia *vr.ó"v**i a zadafipublitarych wtaz zudzieleniem dotacji na finansowanie ich reali-

zacji,lub
z) *.pi"runiu taktcb,zadaitwrazzudzielaniem dotacji na dofinansowanie ich tealbacii'-iv'p#Ń;o'- po*i"."*ie zadań,o których mowa." ust. 1 odbyłla się po przeprowadzeniu otwarte-

gokonlcursuofert. i ,,,:- ---r:-^^:: -^r^*:^ *.,Lr,,
óE;ńF p-or^rąao*, oraz inne porłmioty, prą'jmując zlecerie realizacji zadania publicznego w

tryfiie art. tt ust. z ustawy zobowiązane sądowykonaInazadanlaw zakresie i na zasadach o1reślonych

#*o*i", oopo*ieŃo"o po*i"r""oie zadanii lub wsparcia realizacji radanlą a gmina zobowiązuje

się do przetaz*iu ou realizację zada.la środki publiczne w formie 
'dotacji.

Powierzenie naaamońiastipie * innym trybie niz w otwartym konkursie, jezeli dane zadania można

ienii'uowas efektywniej w inny sposób o}cjślony w odrębnych przepisach (w szczegól'ności poprzez

-ilń'** ou ń"uaiźn i w tryuie określon1łn-w przepisach ustawy prawo zamówień publicarych'

;a;";Jńy.a1ności metod kaikulacji kosztów oraz poróu'nywalności opodatkowania).

$8.

Wójt ogłasza konkurs ofeĄ zco najmniej 21 dniowym wyprzedzeliem'

ogń''óni" otwartego kon]<ursu ofert powinno zarvierać informacje o:

1) rodzaju zadanją
2i wysolości środków publicznych prze^aczonych na realŁacj ę zadania,

3i zasadachPrzYmawanta dotacji,

4) terminach i warunkach realizacji zadarńa,

5i terminie, nrybie i Ęteriach stoiowanych przy dokonyw1rlu wyboru oftfty'

6) nealknwanycnpł-ezgminę. w |ataci poprz-ednich , zadańpubticmychtego samego rodzaju i

zvłiązartych" ''i'oi 
kolaami, ," sur"[olrqm uwzględnieniem wysokości dotacji i dofinanso-

wania pizekazanych organizacjom pozarządoĘnn' podmiotom oraz jednostkom organizacyj-

nym pódległyn gminie lub przez nią nadzorowanym'

w otwffi Lootń'i' oT* mogą uczestniczyć organiząęjg ponuądowe' portmioty oraz jednostki or_

gannacyjne podlegle pinie lub przsz nią nadzorowane'

ógło."óń.' o łto'v*-*o*u * Ń. 7 zarieszczasię w zależności od.rodzaju zadania, w dzienniku o za-

.i&;;'óń"polskim iJ ror.umy* lub BiuleĘłrie Informacji Publiczrej, a takŻe na tablicy ogłoszeń

urzędu.

$e.

ogŁaszająckonłurs Wójt powofuje komisję konkursową'

W sMad komisj i konkursowej v''chodzą:

4.

Ż.

1.

2.

J.

A

1.

z.



I \ ^^l--^+^--r ) sEtu ęLa ź'
2) skarbnik
3)pracownikwłaściwymery4oryczrrieuuędutubjednostkiorganizacyjnej
4) przedstawiciel właściwej rnerytory'cznie kornisji rady''

3' W skład komisji konkursowej moze wchod'ić z głosem doradczym osoba' k1óra w związku z wykony-

waniem zawodu posiada ,p"ó3uhrty.^ą wiedzę rv dzied'zinie obejmujapej zalces zadań podlegających

konkursowi.
4. W posiedzeniu komisji konlcursowej w części dotyczącej otwarcia ofert i ujalł'nienia ich treści mogą

uczestniczyć, b;;;;;ł;^jłosowunią przedstawiciel" 
"iiot.."'o*anych 

organizacji pazavądowych lub

podmiotu.

$ 10.

1. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej podlega zatwierdzeniu przezwójta'

z. Komisja ko_nkwsowa ulega rózwiązaniu z dniem rozstrrygnięcia konkursu.

3. Wyniki t""L..',ipJau*i';;a d wiaJomości publicmJj poprzez podanie na tablicy ogłoszeń urzędu

wtazze zwięzłym opisem zadania'
4. W terminie ? d"i 'i;;' ogłoszenia wyników konkursu uczestnik konkwsu moze wnieść do wójta od_

wołanie od jego rozstrąlgnięcia'
5. Rozpatrzenie "i*"łŃl ń1'z Wójta następuje w terminie t4 dni od dnia jego wniesienia i jest osta-

tęcne.
6' Informacje o złozonych wnioskach oraz o odmorł,ie lub udzieleniu dotacji narea|izaeję zadania będą

podane ao puuri.^"i wiadomości w forrnie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicaej

i na tablicy ogłoszeń urzędu'

$ 11.

organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy musząwykazać w składanej

ofercie udział środków rł'łasnych.

$ 12.

1. oferta o wsparcie finansowe narea|iracjęzadan powinna.zawierać z szczególności:

1) szrz-egóŁovły zalłes rzeciiuyuau^u publiczrrego proponowanego do realizacji, tyfuł

Projektu,
2) termin i miejsce reaiizacji zadanta public-z1egg'

3) r."u."r.":i pizewidywanych kosztówrea|izacjizadarllapublicanego,

4) ui"ń".:i'" wczelniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zalcesie, którego

doĘczy zadanie,
5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie

;d;i;;t1ń o *y.ótósci srodtow furansowych uryskanych narealizaeję danego zada'

nia z innych źródeŁ

ó) d;iń;j'; r"^',*oodpłatrrego lubnieodpłatnegowykonaniazadarua'

2. Wnioskodaw;;'i"g;ią.y się o dotaóję naiealizację zadan publiczrych powI1ien wypehić ofe_'t' Yę
wzoru stanowa;ff;i#^li nr 1 do ioąruąari*a Ministra, Pracy i Polityki Społecmej z dnia 15

grudnia 2010 r. (Dz. U. z 201lr-,-Nr 6, poz' 25)' 
-

3' ót"'tę naleĘ przygotować według następujących zasad'

1) 
- 
rbrmńarz oferfy nalery opracować^w jęps polskim'

z) ";'," 
il.i bl p.".a't'ioiona w rormió drukowanej i w sposób cątelny (oferty wypeŁ

nione odręczrie nie b''dą rozpatywane)'

3) ^"_ii6 
*"ieniae ui<ładu óvrń, *l przekaczać olceślonego maks5łnahego forrnatu na

poszczególne odpowiedzi,
4) ói.ń-.:"'i uyć kompletra i zavłierac odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli

ttJi.t"r*i"t'ouruoi"nie dotyczy wnioskodawcy czy z$aszarLego przsz niego projektu,

naleĘ to jasnó zaanacryć (np' \Ąpis11 
',nie 

dotyczy'')'

5) iau.1u# informacje winny'być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zaperłnić ja_

ilśJ i;'"hość o"ferty, nńer;zczaw zakresie sposobu realizacji celów.

4. Wraz z oferĘnaleĘ przedstawić nasĘpujące dokumen{:

1) ;"póil*ą potwierdzó'ną za zgodnaśc ź orygin*'em, ap?frzaf,ąaktuałną daĘ pieczęcią

ori"'poJpi..m osoby upo*'u'''ióe3 do składńiri oświadczęń woli w imieniu organizacji



5.

6.

p ozar 7Ądav'{ ej lub podmiotu'

2) wypis z *rr.u*i*.3'.*idencji gospodarczej lub Ęestru (np' z Krajolvego Rejestru Sądowe_

gój* łżny do 3 m-cy od daĘ'.urystawienia'

3) ,pru*o"d*i.-i".r,toryr^ć i finansowe z działalności organizacji (podnriotu) za ostafui

rok.
ofeńę wraz z \ĄTlmaganymi dokumentami nalez,y dostarczyó lv zapieczętowanej kopełcie' pocztą lub

osobiście, na adres:

Urząd Gminy Gózd
26-634 Gó7A
ul. Radomska 7 ,

N" ilop.i"i. naleĘ runieścić następujące informacje:

li pehrąnazwę wnioskodawcy i jego adres'

Ż) qnt zadani4
3) adnotację ,,r'i" onni"rue przed posiedzeniem komisji z otwarciem ofert''.

oferta nadesł*u * i*y'rporou oiz *i'r.^'ui'y ;;J j (np. fat<sóm lub poczĘ elekfronicarą) lub dostar_

;;;;;Ń adres nie będzie brałaudziafu w konkursie'

Wsąlstkie oferty zgłoszone do konkursu *r*_r1ią"z.oną do niej dokumentacją pozostają w altach

urzędu i bez względu ";;k"lt;;ści 
nie będą z*racane wnioskodawcy ani w takcie plocesu przyzr*-

wania aotacii' ani po jego zakończeniu'

ofer{ry po upływie ,"r"'";';il;;;;.ił warunlrach konlcursu (niezaleŹnie od daty sternpla pocztowego)

;";di;d;;one i nie będąbrały udziafu w konkrrsie'

odpowiedzialność za dostarczenie oferĘ w terminię spoczywa na wnioskodawcy i żadne q{aśnienia

dotycząceopóznień -'#,;ńł.h ,ini wnioskodawiy lub poczty, nie będąbrane pod uwagę'

Wszelkie koszty zvłięatez prrygotowaniem oferĘ oraz dostarczeniem do urzędu ponosi wnioskodaw'

FA

s 13.

Przed otwarciem ofeń ustala się prawidłowość ofeĘ, co do wymogów określonych w $ 12 ust' 6

uchwaĘ oraz terminowość jej 
"_gĘ'"''"iu'ł'1' .o'putay*aniu ofert, uwzględnia się:

1) o".nę *orń*oscT reaizaci i ndantaprzez wnioskodawcę, w szczególności:

a) ri""uJ"'oil);Eń""y"h w iealizację zadan]ta oraz korzysĘ ących z efektu,

b) aos*iuJ""eoie rirealizacj i podobnych zadan w- poprzednich olaesach'

c) *ozui,ll7'ńr.ońif *pl*;wńycn działafiw przewidzian5łn czasie i pr4r zapla'

nowanYch kosztach,

2) o".nę p'"Jtl*ńn"j1uu'"'lucji kosztów realizowanego zadanlą w tym:

a) wysokość udziału środków własnyĄ
b) wvsoi.ose środków pochodzących z innych źródeł'

c) strukturę wydatków'
zgodność ofeą zcelami konkursu'

ń;il.ść;"di.ówpubliczrychprzsmaczonychnarealizacjęzadanla'

$ 14.

organizacje pozarządowe i podmioty magązrłłasnej inicjatywy złaĘć oferlry na realizację zadń pu-

Ę}?ffi|* złoŻswaoferty,oł<tórej.mo1" *'li]_ 1 wójt w terrninie nieprze*aczającrymŻmiesięcy:'''' 
roąatujecelowość rcalizacjizadania'

2) Informuje 
" 

p"J:ęrE J".v rii, a* pri1padĘr s1lie1azery1 celowości reahizacji zadanta n'
-, 

ronnuje skŁóu.ió"go or"ę o Ębie zleceniazadaaiapublicmego.

1

8.

9.

10.

11.

l.

)

3)
4)

1.

z.

$ ls.

ofeńanareaLizacjęzadanlapowinnaby.ćzaopniovranapTzezrł4aściwegopracorłmil<aurzędulubcźonkakie.
rownictwa urzędu bezpośredło nadzorującego realizację zadania'

. $16..
Dofinansowani e tealizacjt zźdań ptowadzonych przez' argzntzacje paznządowe i podmi aiy przyna'łłane j est po

uchwaleniu budŻetu gminy'



1.

$ i7.

WaruŃiemzleceniaptzezgmlnęorganizacjipozarządowejlubpodmiotowizadanlaorazprze|<azania
środków zbadzenlou ffi-i.uri"u".ię:.'] a]rir"'u pi."'""i 'Ł"Y 

z wnioskodawcą według wzoru

stanowiącego ,aą"^x'"rĘ\'i"''*ńćłiar""i";;;.T;, ł"i,v i PolĘki Społecnej z dnia 15 grudnia

2010r.wsprawiewzoruoferlryiramov,ego*'o,u*o*ydo{gllcvghrealizacjizadaniapublicmego
oraz wzoflIrprurordułirfrkonania tego zadania(Dz. U. zżotl,r. Nr 6, poz' 25)'

ó*o'u po*ńma zawierać w szczególności:

1) omaczenie sffon umowv'

2) orzedmiot umo*y ?opi'' *aania' termin j ego wylconania)'

1i ivysokość i terminy przekazywana ŚroclKow'

li ro'ń i terminy r izłiczanta pr zekazany ch środków'

5) zapisy datyczące nadzoru sprawowaneg o iirwiaściwego merytorycanie pracou'nika urzędu lub

' 
"iło*ukierownictwa 

urzędu

6) ;r^dy zwrotu niewyliorzystanej części dotacat 
on w orzvpadku nie q

7) zapisy dotyc rąc" rś^,iiuoia o*o*y o'* iloo*'k*encji dla stron w przypadku nie rłrywią'zanra

sięzpostanowień umowy

8) ilń i zalrres sprawojania zwykonania zadania

$ 18.

1' Wykonanie zleconego zadanlaoraz sposób wykorrystania-prz17anej dotacji kaidorazowo nadzoruje

właściwy or"."'"o."i*tj*Tń3'"ł"""t r.1.'"'*i"ń urzędu naazorujący rea|izacje zadania

Ż. Nadzór' o którym ń"*"'* ń'' l polega w szczególności na ocenie:

1) stanurealizacji zadaną
;; '*"l'"s"i 

i jakości wykonania ^7T"
3) prawidłowośJń-k"ó;ńia środków pubticznyń olry,Ty"b na realizację zadania

4) prowadzenia 
j"r.iń""i"":i olceślonej d przepisach prawa.i postanowieniach unowy

3. Kontrolę *yt *"yrJoi" J"J"ii p'9 wadzi.wyńacńyv u.1n'yójta_nracownik urzędu'

3' Sprawozdanie " 
*yiioouoiu ńdarian"!r_'-1iló ońślon"go w ńo*i" naleŻy sporzĄzić w terminie

30 dni po upływie lerminu, na który'ry9y" zóstała zawartawg wzoru stanowiącego Ąacanknr 3 do

roąorządzent" M#;a-PL.' in"irryn sp"i".''": z dnia Ę rudnia 2010 r' w sprawie wzoru oferry i

r.-owego *"o* #oń^j*":t"łń* ;W ;d^1^publi-canego oraz wzoru sprawozdania z W-

ń-"."t;i;g; 
_ 

ia*'^ @ z' U' z 20_1 1 r' Nr 6' poz' 25)'

4. okresem sprawozdawczym jest rok bu*Żetowy

a4Ą cr
Gazr}

r Żaczeb

sRzE\..vcB


