
Uchw!ła Nr )oc,Vl73l/09
Rsdy Miejśkiej w Kalus,łrie

z dnia 29 grudoia 20(D r.

w 3prlwie uchwaleuia Pmgranu wsplółpracy Gniny K'tNzyn
z organizacjani poarządoĘYni orlz innyni podniotani
prowrdzącymi dzi.|a|ność połtku pubnczne'o w 2010 roku

Na podsrawie ar 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 narca t99O_ o
sarnorządzie grnitmytrt (tekstjednolity: Dz' U. z 200l I.Nr 142poz' |59|'zpóżj' an.)oru an'5usl.J JsLawyzdnia24 kwietnja 2ooj r' odziald|ności
poĄ'1^ku publicae8o i o wo|ontsńacie lDz' U' Nr9ópoz' 871zPóżn.7m') Rźd'
Miejska w Kafusrylie ucls"ta. @ naśępuie:

s l
Uchwa|s się ..Pfogam współpE.y (mjry Kahszyn f organizacjmi
po7arządowy'n| trŁ jnn}mj podmjotani prowadfąc}mi dzial'lność Pożytkupublicaego w 20l0.oku'. u bmieniu slanowiącym zalącmil donini+ćj

$2

wykonanie uchvtsły powierza się Burmistlzo\łi K'łuszym.

03

Uohwała wchodzi w życie z dniem podję€ia'

n"ay Wjśtc"j



załącaik do Ucnłdy N! xxvt/l73lo9
Rady Miejskiej w K']ttsf'ni€
z dnia 29 grudnia 2009 r.

. ' 
Pfogam współpracy Gminy Ka]us4n

z dganlac]M| pozMąóowy mi ore im)mi podniolamj prowadząc}mi
działalnośó pożjrku publiczlego w żo10 ioku

Rozdzi€l I

Postanowienia o8ólne

sr

' 
c€len głóMJm Progleu jest okeślenie cz}te]nych zasad w zakresie

uwzględnienien kierunków działań v,^ŃzoDych w aol.mi"t-r,
strat%ioztychj strat€gii Rozwoju cminy Kałuszyn do 2o2o roku oraz stĘte8ii
Rozwiąz)Yania Problemów społecaych w Gminie Kałuszyn do 2015 roku.
celani szczegl5łowymi są

1. Kj€o\łanie społeczństwa ob)Mtelskie8o.
2. zwiększeni€ gkq1łr,Iości społeczności lokalnych'
3..Integracja i przeciwd'ałanie łykluczeniu społ€caemu oraz wzmacnieie
wlęf' sporccaych.

sf

Progrm okjeśla formy, zasady i z3t(res mpółplacy oĘanów Gniny z
or8mifjcjami a l€}że spcoby oloeśImia prioryelów zadai Publicayclr.k|brych rea|izAcla ?wiąuaa będ7ie z Udzielanjm pomocy publicn ej.

Ilekm w Progmiejesrmowa o:



1

2_
3.

5.

ustawi€ tozumie się prre to ustawę z dnia 24 kwietnia 2oo3 L o działalności
poaltL! publich€8o i .\łolontari a.ie |Dz. U.Nr 96 poz.813 z pó^. m./ 

'kh$Ele- 
'ozumje 

się Praf ro uchwałę' do kórcj 7alącaikim jesr Pro8ram,
gm n€ - rozume się ptfez to Gminę Ka}Usz}n,
oĘmi4.jach . roamie się przez Io or8aniaje pozaŹądowe. osoby prawre
IJeonostlo or88nlzac}jne' o ldóD cb mowa w an. J un'f j J u"l.awv.
doEcji - rozurnie się przez |o do|.acje w rozumieniu an' l oo ust'2 ;kL I ln'd
ustatlzdniajo (zeMa 2005 roku o llnanssch puoticmych /Dz. U. N.2rq.
ooL zl\A zDÓ^' m /

6. konkrśie lozumie się prrez to otwarty konkurs ofert' o kórym mowa w ań'
l1 ust' 2 i w art. 13 uśawy,

$4

|'w$o}pma cminy f orgeizacjmi doryczy sfeĄ /adsri pubLjcay(h. o
Klorych mow€ w ań 4 Ust' I ust.$]''

2. Priorletowymizadmiamipublicznymi, realizowmymi w20lOi we
wspo'łpracy 7 organifacjm' sązadmia f zakJesuI
I) ocbrony i pronmcji zdrcwiar

a) orgeiacja wyPocz,'rku dzieci i ll odzieży z rcdzin dysfukcyjnych z
pro$amen ieBpeutycao profi latlycznynr

b) propa8owanie bezpiecznych achowań zpobie8ających HIv' AIDS,
uzaEznle oml

2) pomo.y społ€cnej - zbezpieczeni€ pomocy rzeczow€j d]a najuboższych.
3) upowsrechniania kulhrry fizycaej i sportu:

a) wspią9nie prz€dsięwzięć w zakresie upowszecnnimiakultury fizycaej

b) wspierdie olganif acji wspć'łzawodnictwa

4) kultury, sfukj, upowsz€c}Dieia dóbr kultury i tradycji:
a) or8anizacja imFez krjltulalnych, konkusó\ł, pŹegląów, wystaw

b) vsPiemnie dzisłainości *ydaMiczej' promującej do.obek kulturalny i
historię 8miny Kałlsz}n;

c) $,s-pieranie przedsięwięć promują.ych ochmnę dziedzictwa

d) wspieranie przedsięwzięc w zakresie upowsrechniania kultury i tradycji!
e) rvspiermie twórcmści lokalnych respołów tane.alych, wokalnych i

3 ' Upoważnia się Bu.rmistrz' do zlecania organizacjom w rmach posiadmyoh
środków fnansovTch imych zdań Diż okeślone w puntcje 2 w ruie
W\aiia' że złoż:e.ie zgDdaie z s 8 oferty wykonywmia ?Źdań sąkouystne
dla r€alizacji zadań gminy.



Rozdzial lI

l' ziecmie rca|izacjiudan Gniny organiaciom odb}Ma"ię poprze7 |
|' wspEraDle v,) końywa]ja adań Publicz'}ch Poovez udfle |en:e doLdcj. na

oornmsowane rcn realrzcl
2 ) powieŹanie w) kooy\Wni a zAdaij pub|icT|ych waf z ud7|elen iem dotacj i

na rrnansowmie ich realizacii.
J)\sPieranie 

"}kon}vania 
2adai pubucaych.boze być Ęlizowmę $

hnym ĘbE. w sPosóbokeś|o1y s odrębnych pżepissch. w sazególności
popźez zĄk']p mat€ńałów i usług na zasadgch okreśionych w prepisach o
f amówieniach publicznych.

2' wzgjeme infomowanie się o planowych kieruDkach działa]ności i
:v.srył9zjała!ńe'w celu zlaIionizorvania tych kidunków odb}va się poPruz:
1) udział P.zedstawici€li olganizacji v sesjach Rady Miejskiej omz 

' .

Konisjach Rady Mieiskiei,
2) pub|ikowmle ważn)ch inlomji na sronach iNemelowych GTiny.
Jl pEekaryvanie pPĆz orgeiu(je infomacj i o planowmych i

reaIifowanycb w 20I0.' 76daniacb sref pUblicznej. kóDch re'lizacja
oob}va s|ę w oparctu o Środki ime nif sfnikające f Pro8lŹmu,

4) konsu]iowie 1isty 7a83dn;eń pńoryś1oE7ch fu koiejny lok bJdże|oĘ'

J' Konsultowie z podriot3ni Pro$amu projekóq ahów normaĘ Myc'r w
dfiedzim|. doł cfq.ych dfiałal.ości sufuIowej lycb org€n izacji poirfe z
rnromowan'e orgarlizacJi o ptdowanych sesjach Rady Miejstdej ow
Komisjach Rad)' m kioryc h dyskulowde będą pojekł Uchs at odnosząc) ch

. 
s|ę do u gadruo zwiąaych z dj a]a]r ością slarulową rych or8lnizacj i'

{ ' l vorzen |e wspo|Jl}ch ze9polów o charalderze doradca m i ,nicjaĘa nym

l,) przygotowania Projeków uchMł Rady w spEwach dotyczących
działa]ności poą'tl.u publicaEgo,

2) przy8otowania spmwozdania z realiacji pros.mu.

5. wspólpraca może pr4lbiemć inne fomy, takiejak:
l ) udzie]anie po'locy przy organizowaniu sPo*an otwaJtych pŹez

org&izacj€' tćórych tematyka zwięab jesr z PrctianiĄiovzez
noż]iwość li€odplatnego udosĘpnienia lokalu. środków &.}nichych it'.

2) ńieodpJalne udosLępnianje mIeriaIów f wiązanych ze wspieroiern
rea|iacji ż,!^i publicaycll" kórych re'lizacja odbywa;ię w dlod?e



3)oĘanifowaD;e przez gnhę lub \łspófudział 8miny w orge|zowanlu
sz(o|en. konterercji. u elu podniesien'a spmsności funj<cjonowania

o' 
:.*1T]:P:.q.'*zyskiw€njf srodków l'ul€nsoĘ]ch m rea|iZCję

. 
a@n Publlcay.h z innych łódeł niż doLacja Gul!|) ') 

' 
PromocJę dfialaloości.oĘmizacj i uczęsm iczących w rea] ia(ji Proglmu
na stronl€ rntemeoowe; UŹedu

zaśady współpracy

9o

l'Z|ecanie rea]'eji zadai GDiny or8&izacjom odbyvs sięPo
przeProwad7eniu or'vanego konkursu orm. cbyba. że pŹepis) odĘbne
pŹ€wdtlją 

'nny 
E-yb z|ecania Iub dfue admie moha łea]ircwać

. 
efekryał ej. w imy-sPosótJ okeś|ony w pftpisach odĘbn)ch'

z'uwEnełon*ursy olśn og]aszee są l przepro\ładzane w oparciu o PŹePisy
^ 

usrou,) 
' 
sydee najej pod$lwie przep;sy wykonawcze.

J' funror9y doryczące zadan ok'eślonych w ś 4 ogl6za BurnJsb-7'

$7

wsńbmc! gmjIy 2 u8anizacj.mi opiera się 1a zasadach:

2' suwerenności stron,

5. uczciwej konkurencji,

s8
o€mizacje z właMej inicjatyw} mogą zto4 ć ofenę E ai"acji zlnań
!::l=t:['*T q"]..kó:: są rca]izowane dorychcfas w imy sposób. np'poprzez oĘfuy adninisEacji publiczlej' Przy rolp.tPeDiu lal\iej óffiy slósje
s'ę odpowiednio przepisy ustaw}.

Roznział IV

Postanowienia końcowe



s9
Bumistrz na podstańe aMlizy efektów realizacji niniejszego Prcgtmu
przygot'lje Projeld Roćaego Prcaramu wsPołpr&y na rok 2ol1, k!óry
przedstawi Radzie i\taz z Plojekem uchwały bu&etowej.

$10
l.Tryb postępo.\łania o udzieleni€ dotacji, Ęosob jej ro'iczania oraz sposób
kontroli *ykon'nia zl€conego rdeia olaeśia ustawa.

2'wysokość środków fnansowych przeaBczonych na real|Ację adĄn
publicaych okeśla uchwała budzetowa Rady Miejskiej m2oI0 r.

3.olgeizacja otlz}mująca dotację na r€alizację f'dania jest zobowiązana do
mieszoz€nia w swoich materiałach infomacyjnych zapisu o fnansowaniu
lub dońnansomiu zdania pzez Gminę Kałusz'tr


