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Rady Gminy w Gózd

zdrna1Ż listopada Żalh'

Rozdzial I
Postanowienia ogólne

$1.

Ilelaoć w niniejszym programie jest mowa:: -1) gminie -,o"*i" się pizez to GmĘ Gózd

Ż) radzie -,o^-i''ię poez to Radc Gminy Gózd

3) wzędzie_,ońi''ię przezto-IJ.r.zĄdGminy Gózd'

4) wójcie _."o-i' 
'ię io"'to Wójta Gminy Gózd'

5) sekretarzu _ 

';;;;ńprzezto-Sekretarza 
Gminy Gózd'

1i i:H,tf,i;:*;$r:':#I$ł$igTi{i":'*-1ubjednostkęnieposiadająceosobowości
prawnej .r*o.iiJ * poa11wle pr;Jń i:oY, w'tym 

1unaai,ę 
i stowar4''szenie' niebędące jed_

nostką sełtora finansów publicarych, w rozumieniu przepisów o ńansach publiczrrych i niedziałające

w celu osiągnięcia Zysku'

8) *T"ffi#ili**i1-:ilLi'li; organizacyjnaazjał{1c11a podstawie P'":pi:":: stosunku Państwa

do Kościoła Katolickiego * il;'ń;porit"inot'ti"3, : ''9'Tg,lT,:T'1do 
innych kościo-

łów i zwią.zlców wyzranro*ń-;;#;'gwaranc1ucn wohości sumienia i wyzrania' jeŻeli ich

celę statutowe obejmują prowadzenie działalności pozytku publicmego

b) rto*'"y'"""ie3ńosietl samorządu terytoriainego'

9) udziale sroar.oł własnycn - '9"TJ;ń})""'i" "L1!i'*'o*' 
niepochodzące z budŻetu gpiny

przeillaczon" * i.Ji"i.:i zadania,o łtoogo wsparcie n"o:n**. orgaiizacja pozarządowa lub pod-

miot ubiega się,

10) ustawie _ roońi. sięprzezto ustawę zdńaŻ4kwietnia 2003 r' o działa]ności pozytku i o wolontaria-
_-' 

"i" 
(Dz.U'Nr 96, poz' 873zpózl mt')'

Wieloletniprogramuwspółpracygnil1nyGózdzorg^nizacjanri
poz8,rządo*.y*i o iu" ior,y *i p óa mibtami p rowadzącymi działaln oś ć

p;t*k- puUticznego na lata 20L3-2015

na zasadach: pomocniczości' suwe_$2.

WspóĘracagminyzorganizacjamipozarządowyqiip:-9'-"]T*n':'::Ę
renności stron, partrrer'&i'r"i'ryńośc i' uczciwej konkurenc3 t 1 J awIroscr'

$3.

Uchwalając corocrrię bu&Żet, radarezerwuje w nim środki finansowe na reałizację zadaiprzez oTganlzacJe

pozarządowe i ioo" poaiiiJtv p'Ń"a'a"' działalność pozytku publicnego'

$ 4' 
r' realizują zadńia

Par|nera:rri gminy mogą byc organizacje porur"ądo*" i podmioty, które podejmując działanie

gminy wynikające z odrębnych przep$ow' 
s 5.

organizacje pozarządowe i inne podmioty wirliy ,up"rinie realizację zadań w sposób efekĘlvny, profesjonalny i

terminowY.



Rozdział II
Zakres współpracy

$6.

1. Gmina realizuje zadania własne wspopracuj{c z organuacjami pozarządowymi i podmiotami prowa-

''.,"#::}'i*''#*iĘ'affi::}'''^*xxlx:il:* * trudnej Sytuacji życiowej oraz wyrównywania

" 
;i*;J."*ffiilTJJ:'"rffiowej oni1|i dla osób w starszym wieku, samotnych, schorowanych lub

którym roa"# #;;;; zapewnić ;'"ońri;a"ń.vl,u skierowanie ośrodka Pqmocy Społecz-

b)::iffi #J'*v*u""oiu:P11"i'::::::"tr#ffi:T'#il}:T"ffi;"X:ffi':-'
2) porządku i be'piecz'eństwa public.zn.go oiul prł"i*łziałan1a patologiom społeczrym poprzez:

a) dołwranre ";#;;.'by*"j*ra 
*;,!.i;#; i;fi'iu'n o'pi'r'unizo _ wychowawczych re-

; *nxl"'*mł**mn"'-ł:*:g=przez os.iska, Świetlice i' inne placówki opie-

ton""o_*y"no*u* "r" 
d'udzieci i *:*i;;;;"-ń-"u"g-ńh z óysfunkcjami emocjonalnymi'

3) 
ffTffi.'#eTi""#$'#i"x:'"fi: J^:**n 

polityki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem

orientacji * 
"Eń 

ośóu oi"ao*idzących i niewidomych'

b) krzewienie idei lcrwiodawsma:- -

c) naukę pierwszej pomocy przedlekarskiej'

;i "--o.i. zdrowego sĘlu zycia'

;i pto*uat.*t domowej opieki hosptcy;ne';' 
,ieku szkolnym poprzez'

4)upowszecbniryń"*;i'j=:l":j#.m;*ltłn:HffiT"Fin:r,rr;,piłkanożna,'' 
uj prowadzenie zajęć w następuJapycn

tenis stołouY,
b) org*i'o*uJi. sportowych.oboz11.sżroleniowych 

w dziedzinach w1rrnienionych w pkt 4 |it' 
"a" '

c) org*Ło*a':i" ń*"*v.u imprez rp";;;:;"ńeacyjnych' tumiejów' olimpiad oraz innych imprez

d) ffi':::#"".Jilfffio*y.t reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu

Ponadgmin:r1m' - -

5) wspierania 'o'*i3i 'po* 
dzieci i młodziezy w dziedzinach:

- 
judb, karate i innvch'

6) wspierania ro"*'o].,'roo* i r'ekeacji dorosĘch mieszkańców eniny w dziędzinach: biegi długody-

Stansowe, bryoz. śportowy, piłka o"r,,i|fi:;rłt" ""^u' 
piłku-'iutń*u' płetwonurkowanie' szachy'

kulturYstYki'
7)podtrzymywanratradycjinaro{o1e.i,pielępowaniaorazrozwojuświadomościnarodowej,obywatel-

skiej, kulturowej oraz tózsa1oici iokalnej poptzęzi

orgaoi'owanie spotkń''"T]:*io*' r'onferencji' 
_w)'^staw' koncertów'

n''r"'*ńń publikacji ksiązkowych o tematyce]okalnej'

2. Rozszerzenie ;i^^,,;ńiń;: il9g";T'e ń*i",rron. orgń"u"3o- pozarządow1ur i podmiotom'

moŻe zostaóaofooL" na wniosek.wojtu, po akceptacji ich.przszliudę * drodze zrniany uch*aĘ w

sprawie progru.u *rpołp. racy 9mi"{,Gó;J"tig"'"J':'"i'p"ł"ąJ"'*l*i 
oraz innymi podmiotami

3. il{::*"'lmf#:*.ffiffi:*'r''ł;ti.]i:'::i*"cjom 
pozarządo-wym i irrrrym podmiotom

' 
;*:l"{Ęi*mn''n:;l;'il'T"#i[nffa;;;*,"]-9 

anzacjipozarza.owej.oraz nroŻliwości

zwolnień 
" 
#J;ń-; J.*"ńil"s"iT" "^"J""n 

okreilonych w ódrębnych przepisach'

2) udo stępnie ni" 
j"t'i * Lo *unalne go * **"11 ^:-1iTTł "raz 

spotkania otwarte

3) umożliwienia organizacji przedsięwziić na tęrenie g'nio"ń obi'kto* Sportowych (boisk szkol-

nych, sal gimlastycznych) ł_^_-^,'xrnh " i.nvch zódeł

i] rml'*#*#::-'xxx$ffi"-Hil':':JJŁ^,;3* 
w skali mikro _ i malcoregiona'nej

6) :r.mym:nit, **1",'1131n.ozarzłaovłm i podmiotom wspóĘracującym z gminą które

ubiegająsię-o Jofinan'owanie z innych żódeł'



7)orsanizacjikonsultacjiiszkoleńwcelupodniesieniasprawnościfunkcjonowaniaorganizacjipoza.

,., l?:'".tr:l'ffi:"#foa się o planowanych kieruŃach działalności i współdziałania w celu

gD nffi"#Tffiff''5ris'x+ ara!<terzedoradcz}m i inicjatywn1m,złoŻonychzprzedstawicie_

li organizacji n";J'"'od;ó;; i poo-loto* oraz przedstawicięli 'gminv'

10) konsultow antazorguizacjami po'*rujJ.óiip"a*i"'"*i uńJ* 
"o''atywnych 

odpowiednio do

4. *u:'ffil'rl'il,ff'?r#.9.g1rr"*]1^ry_rarządowych.działających 
Ia tzecz realizacji zadań własnych

gminy, na które ""J;;;Gdu'r"óaJ',"*li"-r" 
oiganŁacji ó'- poa*iotów' w celu zebrania ich opinii

i wniosków.

Rozdzial III
Zasady współpracy

$7.

1. Zlecenie realizacji zadń public^'Y.h: o ttory:ch mowa w art'_4 ust' 1 ustarvy na zasadach określonych

w uslawie' organizacjom pozaruądowy. Ji"i p"ń"i;il _ j"k" zadanie zleione w rozumieniu ustawy

'; 
tm,x.,:*:'fiill;}.;ffi:il'tr ł.,Ti,I^r.n wTaz zudzieleniem domcji na finansowanie ich reali-

2Ż) xlJJŁ}*'" takich zadań y*'1yy?:yem dotacji aą d6finansowanie ich realizacji'

Ż. Wspieranie "r*;;i;;; '.-riauir," 
**oł.il"'"*ł* "'i_ 

r odbywa się po przeprowadzeniu otwarte_

gokonkursuofert' - :--^ -^r-inrr, .rzvimuiac zlecenie realizacji zadania publicznego w

3*ffi#:f 
'lrru;::nffió:HlidtrJ*u;""u"]li$'il;;lou,u,uauił,okeś'oinychw umowie, odpowiednio o powierzeni ",ria*iilub 

wsparcia realizacji zadantą a gmina zobowiązuje

się do przekaz""i" ""**"rź'I* 
ia^iuśrodki publiczne w forrrie dotacji'

4' Powierzenie ""d;;;;;;tęie 
* iooń t vlii. nż w otwaĄm konkursie, jeżeli dane zadanta można

nea|izowaĆ.f.kńi.;;Ń sposób "#J*i*** "łęuŃł' 
przepisach (w szczególności poprzez

zakup usfug '" "lJtijo'i -'i"iii :t"Ti"''*'* orz+'ń ńu*y prawo.zamówień publicmych'

przy porównyw"#;;il;J r.uir.oru.:l k;;ó* o'-po'b*oy*'ności opodatkowania)'

$8.

1. Wójt ogłasza konkurs ofert' z co najmniej 2t dniow1m wyprzedzeniem'

2.. ogłoszenie "*uió" 
k;;ńJ "f& 

po#'*o zaw ierać informacj e o :

ł ;ff;*rt'mów publiczny ch przemaczonych na realizację zadania,

ó zisadachprzynaYaĘa dopcj|',,

i) t.ttj"""fi;arunkach realizacji zadatta'

5) terminie, trybi9 i Ęrteriach sto';;;';ńp'ł {o}<9nywaniu 
wyboru ofeĄ'

6) zrealizowany ch .pY1rg'"'ę 
*: hr;;'ń 

-!oprź'ani"n 
i "io* n'iuricznych.iego sŹilnego rodzaju i

zvlia4anych znimi kosztami, '. ;;;;J*Jń uwzgiędnieniem wysokości dotacji i dofinanso-

*u^u p;"kuranych organi ^"joi 
poZ*łao*y'' podmiotom oraz jednostkom organEacyJ-

3. * "*"'ffi*mp"nxłł 
#::#:#y::'lJ,il#;",*ządowe, podmioty oraz jednostki or-

'or 
ffii"gJf:ff#ffi't'łl:!,1:T,T-ł#::*:3ilT?""*nści 

odrodzaj uzadania,w dzienniku o za-

sięgu ogólnoo"#j# l#"i;k;hń *o'ir.inc"'roroń*:i p"uri.^"j, a takŻe na tablicy ogłoszeń

urzędu.

$e.

1. ogłaszając konkurs Wójt powofuje komisję kolkursową'

;' \łi;ń;ji"*isji konkursowej wchodza':

1) sekretarz'

1\ ;Til:ffi właściwymerytorYlzrie urzędu lub jednostki organizacyjnej

4) przedstiliciel właściwej merytorvcanie komisji rady'

3. W skład komisji konkursowej.moze wji'oJaz?e';;;"ń'ii;idczym osoba, która w związ]<u z wykony_

i1aniem zawodu posiada ,p".1utirty.^J]tr*- 
-*"o"l.Jńi. 

.T.l*":ą..j zakres zadń podlegających

konkursowi'



4. W posiedzeniu komisji konkursowej w części dotyczącej otwarcia ofert i ujawnienia ich treści mogą

uczestniczyó' bez prawa głosowania, przedstawiciei" 
"iiot.r.ro*anych 

organizacjipazarzalowych lub

podmiotu. 
$ to.

1.Protokółzposiedzeniakomisjikonkwsowejpodlega:"*:191*i'przezwójta.
2. Komisja k""k;;; ; i"gu rór*iąraniu z dnięm rozstzygnięcia konkursu.

3. Wyniki konk.irsu podawane ,ą ao *uaJ.os"ń"uricńJ: poprzezpodanie na tablicy o-ełoszeń urzędu

v{l az ze zslt ięzĘ m opisem zadania'

4.Wterminie7dnioddatyogłoszeniawynikówkonkursuuczestnikkonkwsumozewnieśćdowójtaod-
wołanie od jego rozstrzygnięcia'

5. Rozpatrzenie ń;J"'ń;;z Wójta następuje w tęrminie 14 dni od dnia jego uniesienia i jest osta-

6. ii?ffi".:. o z}ożonychwnioskach o^raz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania będą

podane d" p'bli;;;jńaaomos"l w tormie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicnej

i na tablicy ogłoszeń urzędu'

$ 11.

organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający ,ię o" *spa'cie finansowe gminy muszą wykazać w składanej

ofeicie udział środków własnych'

$ 12.

1.ofęrtaowsparciefinansowenarealizacjęzadańpowinna'zawieraćzszczególności:
1) szczegółowy ,uw", ,r"Jffi-łii"^i publicznego proponówan"go do realizacji, tynrł

2.

Projektu'
Ż) bń"imiejsce realizacji7lani7publicanego'
źi ull'rlacjipizewidywanychkosźówrealizacji zadaniapublicanego,

4) i'roro'u.3ę"o;;;;ilil;';'j'iułunoJ"i podńiotu składającego ofertę w zakresie, którego

dotYczY zadatie,
5) infonnac;l*o*poriua*y.r'-ę9ob1h tzeczowychi kadrowych zapewniających rłrykonanie

zadaria,;,ń;-yJkości srodkow finansowych uzyskanych na realizację danego zada-

nia z innych ź.ódeł
6)deklarac3ęo,uou*,"odpłatnegolubnieodpłatnegowykonaniazadania.

Wnioskodawca ubiegając;;ń dotaćję nai"alizac;ę 'ud* 
pubti"^y"h powini91wypełnić ofertę wg

wzoru stanowiącego załącmlknr 1 do .orpo."ąa".*a Ministra, Prary i Poliryki Społeczrej z dnia 15

grudnia 2010 r- @z.IJ. zŻa1'Ir,Nr 6, poz' 25)'

ófertę nalezry prrygotować wedfug następujących zasad:- i)_ 'rtnnńarz oferty natózry opricowaó w języku polskim' 
.

Ż) or"rtu ,,'uri uyó pr-:astńionu *-ro""ie drukowane.; i w sposób czytelny (oferry rvypeŁ

nione odręcznie ńie będą ro4atrywane)'

3) ni" nut""y "*i"y"e 
-i.ł'"a" pyń, u* przekaczaó olceślonego maksymalnego formatu na

poszczegóLne odpowiedzi'

4) or.rtu *oJlvJ'r.oTpl:h1a. i zawierać odpowiedzi na wszystkie *yryga:,:Janią jeśli

którekolwiekpytanienieootycrywnioskodaw"y??z$aszanegoprzezniegoprojektu,
na|eĘto jasnó zamaczyć (np' wpisać,'nie dotyczy'')' 

^- ^-^-^-AL^,,,a o,.ll łą
5) poau*ur'J nrormacje *i*y^uyc aokładnę i wystarczająco szczegółowe' aby zapewnic aa-

sność i 
"'y*"l""'e 

or"'ty, ńłu"r"ruw zakresie sposobu realizacji celów.

Wrazzofertąnalezy przedstawić następujące dokumenĘ: 
-lł,ąlnq ńąłą

1)kopięstatutu,potwierdzonĘzazgodnośći.oryginałem,opatrzonąaktualnądaąpieczęctą
- o.* p"j;;;;f;il';'Ń""'ionej do skład'ania oŚwiadczeń woli w imieniu organizac;t

pozarządowej lub podmiot1,

Ż) wypis z *łuJii 
".i"*idencji 

gospodarcĄ lub rejestru (np. z Krajowego Rejestru Sądowe_

' 
gó) *azny do 3 m-cy od daty wystawienią 

^_^^_;-.^i; /anr{minflr)
3) ,nru*o'J^rii;.ńffiJ i ć**'o*e z działalności organizacji (podmiotu) za ostatnl

4.

rok.
5. ofeńę wraz Z wymaganymi cokumentami lależry dostarczyć w zapieczętowanej kopercie' pocztą lub

osobiście, na adres:

Urząd Gminy Gózd
26-634 Gózd
ul. Radomska 7

6. Na kopercie nalet umieśció następujące inforrnacje:



1) pehąnazwę rvnioskodawcy i jego adres'

1] ffi:#ffxie otwierać Przed Posiedzeniem komisji z otwarciem ofert'''

1 . ofeńa nadesł*u *ffi rpo:ó9 'i: 
*:o-J;;;;. ;-iil' }'k'"* ń pocztą elektroniczrą) 

'ub 
dostar_

- #"#Jfin[sł-il'"'"'f.'';j?:ffi'i-T#}"'*il""ł ]i,.iłj dokumentacją r::u'jo 
w aktach

urzędu i uez wzgtęj,, na okolicaro^ścj'i" uęią 
'*ń_u=o"-ńio'toaawcy 

ani w trakcie procesu pTzyna'

wńa dotacji, ani po jego zakończ*1.. 
..

9. oferty po upĘwiJóń_-ino poa*eso.1]varunkach konkursu (niezaieznie od daty stempla pocztowego)

'r;Ti*jJflffi*'J;:il*.?:*Js;rJ'Ł?ffi 
]i;ocTywanawnioskodawcyiżadnewyjaśnienia

doĘczące "n"^,;f;;*;-ilo"':ł: 
*"i"'ńo"*ł lub poczty, nie będąbrane pod uwagę'

11. Wszelkie koszty zwwatez przygotowani.* "T"'q, 
oru, aor,*."Jni.* a" urzędu ponosi wnioskodaw-

ca.

u"*JJ "r.', co do wymogów olcreślonych w $ 12 ust' 6

uchwały oraz tęrminowość jej zgłoszenia'

Ż. nrzy rozpatywaniłiTil#i,fl?',u"Tllu'łui'"ua* iaprzezY'":\:**".ŁHa":ff'$;:r'
a) 1iczbę osób "u*suzo*uiiiil_*':'ł"*:ę 

vadantaort 
korzysta3 ących z ęfęktu'

b) doświadczenie w reali#c];#;"y'h;u91'* poprzednich okresach'

c) ńzfi woŚć_ *yto1*i."7.]fr ;#ńil;;łan'wi'""wiazianym czasię i przy zap|a-

nowanYch kosztach,

Ż) ".#;;Jil;t".ą .kallrulacji 
kosztówręalizowanęgo zadatia'riltym:

a) Td;L*'ć ;dziatu środków własnych'

b) ;ińńi ilatow pocnoazących z innych źródęł'

c) strukrurę wydatk9w'' 
'

i] i"?,T':#"*Hfffffił.xffi;}emaczonych 
na realizację zadan\a'

$ 14.

1. organizacje pozarządowe i podmioty *ogo i *iu'o'; inicjatywy złażryć oferry na realizację zadan pu-

blicznYch.
Ż.WprzypadkuńoŻęniaoferfy'októrej.mowawust'1wójtwterminienieprzekraczającym2miesięcy:L' "' *ii"--**"*j::'i::,Hi::"łTi];ii'#h".+'stwięrdzenia 

celowości reaiizaĄizadania in_

formuj e składaj ącego o"nu o n'yu i''ió"ni a zadania publicme go'

'irrio*ulJ5pr""z 
właściwego pracownika urzędu lub członka kie_

rorłrrictwaurzęduu."pff'.iriio*a"oŃą".gorealizacjęzadaIIla'
$ 16.

Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych prr"r'*gu^racje pozarządowe i podmioty przyanawane jest po

uchwaleniu bulŻetu gminy. 
$ 17.

l. Warunkiem zlecenia przez gminęorguniracji ior*rąao*.; Iub podmiotowi zadania oruz przekazalia

środków , uńetu ou;"go_ r"uri'*jęllJJ"ri"r.i. pi'"ń.i ńo*v z wnioskodawcą według wzoru

stanowiącego łałącn*nr, u" **śr|łL."i" ili''i;t", p."iiip"ii'vr'i Społecznej z dnia 15 grudnia

20t0 r. * ,pru*iJ*zoru oferry i r"#;;;";;"* *,o*1-o"ł''ą'vJr' rejizacji-zadania publicmego

oraz wzorusprawozdania z wyt<onani'a'tćigo ,"aar''"(Dz'U' zŻ0|Ir' Nr 6' poz' 2:)'

2. Umowapowima 'uwi"rać 
w szczególności:

1) omaczenie sEon umowy'

Ż) p,""a*iJ't""'i"- r"n'; 
=dania' 

tęrmin jego w5'konania)'

3) *1"otoJi tńńy przekazywania środków'

4) fonnę i;il;;ńń" zaniaptze.kazanych środków' 
cownika urzędu lub

5) Zapisy dotycząc1 nadzoru-'p'u*o*un'g o ptzez właściwego mer}torycmle pra'

' 
człon-lia kierownictwa urzędu

6) zasady'*o* niewykorzystanej części dotacji



i.

7)ZapisydotycząC,eraTwiązaniaumowyorazkonselovencjidlaSffonwprzypadkuniewywiązania
się z postanowień umowy

8) ;;ilń i zalces 
'p'u*o"d*iu " 

*vkoo*{u1za.dasla

Wvkonaniezleconegozadariaorazsposóbwykorzystaniaprł7ane)dotacjikażdorazowonadzoruje
własciwy pracownik #il'i-b;;onćr n.rońi.#""i"ęa'naazoru;ący realizacje zadarria

Nadzór, o lrtÓr5rm 'o*u 
* ust' 1 polega w szczególności na ocenie:

l) stanu realŁacji zadania'

i\l1:ęffi ;":,sfr?"gi",:n':nmpublicznychotrzymanychnarealizacjęzadaIia
4) prowadzenia u"ń"Jffi;il*'Ń Jprzepisach prawa i postanowieniach umowy

KontrolęwykorrystanrJa"ń:"ń*Ęr,.wm*ionyprzezwójtipracownikurzędu'
Sprawozdanie " 

*vr.oouiiu-łii^r^publicmejo on'śton'go w umor'ie na|eĘ sporządzić w termmre

30dnipoupływieterminu,naktóryuT9yuzóstńaza.wartawgwzorustanowiącógoĘłcmknr3do
roąorządzeu"M*.oł;#;il;'li'kt Sp"ł;;; "-i*. 

r16'a"ia20i0 r' w sprawie wzoru oferty i

rŹunowego wzoru"*"ój"d";{ńń*"ń*ó;id'"t"publiizrego 
oraz wzonr sprawozdaniazw'
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oń;;; ń'avlozdawctym 
jest rok budżetowy'

il'1 .{ C Z r\. C.,v
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