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tl spnvi. prĄ'jęcin Programu rvsńlDrlcy (ini.y Kilusztn 2 organizacjani
IJoŻłrŻ4do'yni ora7 innymi podniotjhi ł' rozunicniu przePisóf uslan'a
o dz'{l.lłości Dożytku publicznego i o wolonrlriacic \- 201l r.

Na pÓdsbNie an' 18 u$ 2 pkt 15 uśawy 2 Jnir 8 nrarca l99o r. o sanorŻłdŻić
gnrinnym(DŻ'U'z200ll.Nrl42PÓŻ.159'lzpóżn'Żń.)oIa7' an' 5a usl l usta\T7dńia
2.l kłiehia 200j rcku o d7iałalnoścj poŹ]łku publicaegÓ i o \olońhiacie (tj D2 U' 2
20l0r'Nr2]4'poŻ. 15]6) RadaMiejskasKahlsz'nicuchNala'conastępuje:

0r

UchMla się 'Pfug.anr wspó]pracy Ghiny K'luszyn Ż oĘańi4cjam i pozrŻądowy]n] oraz
inn'Ymi Podhiolafoi s rcnmicnfu p'cpi!óN usla\' o dzialalńości pożIku publiĆznelo ]

ololontaiacie lv20l] r'"ł brdionil śańos'iac'nZaląc7.ikdoninicjsb.jmhla}y

$2

Wlkondie uchM]y posierza się Bumrhlrzowi (a]UsŻyna.

$l
UchWIa wchodŻi w życie zdnienr pod]ccia.



Zalącznik do uchwaly NI VI/3L/20l l
RadyMicjskicj r Kuh's4lic
zdr ! 29 kwi.rnia 201I r

Progra m współpracy Gminy Kłłuszyn z orgaDizacjahi pozarządowT'ni
oriz iIlymi podniotami w rozumieniu przepisół Ustawy odziat'hości

połtku publicznego i owolontariacic w 20ll r.

\l
l Roczny proeram $spólpmc! określaccle.lbrml. ŻaŚadl.raz Załl$ $spólpncy

z or_lanizac am i piorładząc) nri dzillalność poŻ}tk! tubljcznceo. q ŻxlresiĆ pro\vadŻeńia
dŻia]al'lości w Ś!'crzc zdań publichvĆh Gminy Ka]usz]'n

2 l]ckroć sńiniejsz}nr dokumencieFsl nro\. o:
l) uŚrtric halcż] plzez Lo bzunieć uslalęŻdnia 24kwietnia2003 r. o dziala]ności

poż}lkupubliĆznero i o volonlariacie (l)z' U 7 20l0l Nr 234. poŻ.153ó)]
2) orgańiŻaĆjach pozdządorv}o]r naleŻy przez lo $Zmiei orEaniz'cje pozaĘado\e

oIaZ podmioq', o któryclr mo\'a ]v !t. ] ust ] nsllY'a Ż dnia 24lwiĆtńi' 200:] r o
działal ńośc i pożytku pu blicmego i o wolonlari acie (Dz. L] 720IoLNI234.poz'
1536)j

3) pŃglanie należy plzczlo rcznDieć rcczny proAmn $spólplaĆy Gnriny Kaluszyn z
orearizaciafii pozrŻądovrmi ore lodniotani okeślonlfo]$ ań. j un' j uslawy Ż
dnia 24 k{'i.lńia 2003I' od'alaln.ści poż''lku pub]jchego jo]vo o|tarincic(l)z U 7
20l0 r' Nr2j4' l.2 ]']ó)]

4) Bumislżu - ndeży pu ez to Nzumieć Burmist% (aluszyna:
5) lardzic ńalcxv pŹez !o ńzumiÓć ńdęM]erską\, Kahszyniel
6) budżecie Gminy nalczy plTzto rczunrieć budżcl cnrin]' Kal0sŻyn'

ccl glórrny i cele szczcgólorvc lrogranu
\Ą2

cclen clóiMyfo pIogfumu jest budoulnie i umlcnianje pańnerstwa poniędŻy salor4dd!
a organiŹżĆ jań1 j DoŻarzadosynri

celami ŚZczegó]owymi pfuelanu są;

l) qspieEnie loŻ{oju rkJ$noś.i spo]cĆŻności lok,lńci i jej zafu8iŻo$ania \
pioces rczwiązy]vania pfu bleńóN loka]n}.lr:

2) poplalr jakości żvĆił njics7kańĆół pop'e7 pelniejsze 7aspokai.nic polrzcb



umacnianie !ł ś]viadomości spoleĆŹhĆj noĆlucia .dpo\'icdzialnośĆi /a stroje
otoczenic'sspó]notq lÓkalną j jej fudycie'

z'.ady trsDóIDracv

{4
wspo]prta cnriny Kaluszyn z podnriolami progafou odbyrvaó się bę.]zie \' oparciu d Ż8adr
okleślońeB alt'5ust' 5 pkl ] Bb[}:

ll

z!kr€s DŹedmiololr

$i
Zak.es vspólracy 6ninv KaluŚŻyl z oĘanżac] ami obejmuF sfcĘ Zadań publichycb

należących do wl!śĆn\ości eniny. o klórych mowa w rn' 4 uŚa*.\,. a w 94zeBóL|ości:

l) ponoĆy spolecz|ci. \'lyn pomoĆv |od7]nom i osobon s trudnći sn! ac] i zvcio \rc] o fuz
wyrósnvtveia sŻaus tych rodzin i o9ób:

2) ochrony i pDnocj i zdro{ ia:

j) dzialalności na żec7 osób w wieku eme.ytahn],nr:

'1) rqpocz],nku dzieci i n'odzicży:

5) ku]fury, sŻ1uki. ochroDy dóbrkul1u1l i d2icdŹiĆNla fu'!dotr€lo]

6) naukj, edukacij, oświalv i \rYĆbowanid'

7) wspieEria i upo{s7.chniania kullur' fizłczncj:

8) ekologii i ocbion' zrvj€rzĄt oru ocfuoly dŻitdŻiĆtwa piz'tÓdnicŻcgoi

9)dzialalności qspomaeająccj rozłój wspólnot i slolecaości loka]ńych:

l0) porzĄdku i beŻpieĆŻcńŚt$! pulrlicaego oEz !żecnl'dŻialoia palologiom:

] 1) ElorvniĆlwa iocbony ludności

|rormy sspólprn.!
lió

1 ' wŚpólpraca (jminy Klluszłn z orE.niŻrcj.[i pozźądow]rńi nra charakter ijnanso$ i

2' \'Śpćlplaca o ch5nklerzc nnansoN'ń nroże odb]ryać się rv nŁ{ępuiqcycb fornmh:

l) powiĆrŻeDia ry'kon]l'ańia 7adań publiczq,cr \r!7 z Żi.lenien dotacii



na dofinansotnie iĆh realizdcji;

2) {spieranja zalań Publicznych *ż z udzicleni.fo dollcii ńa dolimnsowań]ć ich

]. wspó]pi&a o chamkcże poŻan n an soł] nr moż. od by\'ać się 1' szc zesó llośĆ j

l )Wzaj eĄnego infornowania s ię o plańo\d|)'c h kicnDkaĆ h dzi ała lĄj śc i i rłspó]dŻ i.łani a $
ccl0 Żbant onjzo\an ]ł l'ch kjeru n'{ów]

2)konŚulbwauia Ż oiganiacjami poŻalŻMowy]ni' odpoiricdnio do 2a!foŚu icb dzi anja
prcjeków !łtórł nofllalyłnych w dzjedzinaclr dotyczącrch .l2jalalności sllbro$'ci 1} ch

] ) Nspo]dż iałania (U dzjclani a po mocy) w poŻyŚk nvdri u $odkó w fi nanso n 
'vch 

na Ieal jzac]ę
Zadań publiĆaych z im}'oh rróde] niż dotacja enriny:

4)Ld7ieleia ponocy przy olgariŻowaniou slorłań on1lrttc! F'eŻ olgani72cjć. któDch
tenłtyka wią- się u Pfoglanrcn. międŻy indyfoi poprzez moż]it ość nieodpllińego
Moslępnjenia lokalu. łod(ó{ techniĆh"vch ilp'

5)iea]izo]valiarvspćlnyĆhpĄektó\riinicialysn!rzcczspolc.znośoilokalnej:

ó)proiŃcjip'o\adŻonciprŻezorgani7ac]edŻialalnościwś'erŻĆzadań.ublicŻnYch

Priortr.torrr znd!ni! publiMnc

!7
Pogln pżcwiduje \' 20lt r' piÓryteb\łe 7ada|ia publicŹnc klóre

w szĆz€góhrości mogą być Iealizo\ane Ne Nspólp.acy z orgdni7'Ćjmi pozaradoł1nri
i innyini upraMion)mi podm iorami

l (Ullura' sŹtulra. ocbtona dób' kulfuIy i dzicdżctwa nafudo{ego.

l) dranizoł2nie jnrpEz kllnrElnycb. konkuśów. systał'. wasztatów slużacvch
'o'b''Jż' l' ' 'spoldid ''..l./.bl''' |J.1 |ie\J '.o'''

2) wspieEnic dzia]ań M 
'Ćc7 Żachouanja dzicd7i.lrYa k l1ttro{.so'dŻialilności

'\Jd"qn^' n'o'lLJ.e d1ed/i-fuo'"llń. l-'{''il'') (' \''''
j) wspicranic N!óIĆŻośoi lokalny.h 7espo1(jY' lanccznycb. rnuzycznlch. orkjeslr

Wspicrade i upovs7.chni an ie ku ]ntry fiz}cŻnej i sponu:

]) ugańi70sanie imptŻ saono\''vch.

2) oĘaniz.cja dziaIalnośĆi sŻLoleniowej i lvspólzlu.dni.lła spońo\lego d7ic.i

3) olgan'acja inrprez sponowo.ekreacjnych dla dŻieci i n1lotlŻieŻv oraz
nieszkaliców sniny Kalusżyn,

ł) śwolzńie dŻieciom i mlodŻicż]_ ol'c ! s!ędŻfuia wolnego czlsl.
j) .realiacja prorcktów pfumL'iących zdrowy sl!] Życia w środo]vńku spońl



3' wlpoczynek dzićci i mlodzieży:

_ olgdiŻolżnie dŻieciom inlÓdzicŻy vtpÓcŻynku letnicgÓi ŻjńÓwĆcÓ.

,l' Nauk!. edukacj!. oświara isycho{'ańie:

l) wyróMyw ie szns edukeyjnych,

2) wspieraie aky{'ności sz*ół s prosadzeniu ajęć pozalekcyjnych.

5' ochrona i promocja zdrowia oraz d'alalność M ŻećŻ oŚób t' Wieku enelylllnyD:

l) dŻia]ania w 7'kreŚic oĆhrony i prcnocji zdlowią

2) sdrłżanic plo3ramóNpnzdrotroLnych.

]) $picranic akEwości osób ŚalŚZ}ch. cloryĆh, Ćmayló\. tncistórv i osób
niepelnosPnłnych w funkcjonowaniu wś'odovisku lokalny]n'

r tlz.('qJ-lll!n.r J.!'.:n..' or iIa'.'.lIon 'p.]ąJ' 
' 

'

l) prz€c iwdŻi alanie uŻa leżnien jofr. ptÓfilr|l!ka.

2) pofioĆ ludŹiom u7źlĆżnionyn od alkohol! iśrodk(jN Fychoakq$nych'
]) ogEniczenie doslępu nnod7jcżydo alkohoh i środkós psycboaklywn}oh.

,l) opieka md dziećni z rod7iń dyŚfunkctjnych'

5) zainteEsowfuie j odzicŻt .óżnymi lb.mmi aktywności i aneaż'o*anie do

?' Pomoc społecm. w Lym pońoc oŚÓbom i rcdzinom w trudncj s'łuacji życiowj

' ŻjbeŹpkc7cnie ponÓcy ŹecŻowei'

8' Ekologia i ochrona zwierząL ora7 ochrona dziedaclva plŻtlodDicŻego

-pmkad'e1|e d/|aż1e' !yr).l \'r r'c\ formac

9. DŻialalĄość wspohaeaiąca roŻwój {spóinot j sFleczności lokalnyclr:

l) integEcja spo]ccznoścj iokahrej popżeŻ orcanjzację fcsl-\,nó*' rck reac' nrclr.

2) sparcie w akEsie poŻyskiv'ania zełnęllaych źńdeł fi.ańso$'ania'

l0. Ralo*nict\'o i ochtona hdności:

l] qś|a'.'. rtsd ŻJ' )J1e olrJnił \-l').l. olŻ"' 
' ' 

l/'er
2) Mparcie ulu ynania inlraslfukntry i splzetu sluąccgo dŻja}aniÓń labwnic2ym

$8

Niniejszy prcelmu NŚpó]pńcy Ż o€miaciami obejmuje okres realizacj i od o ] '0l 20 l l r

okr.s nljżlcii prognDu

st]osób r.ali'fuii progr'nu



Z]emnic oĘmizacjoń rcdiruji 2dŃ lublicŻnych x'lomeh okrcślontch w $ ó lkl l nÓŻe
odbrv2ó się po pżeproNa'lz€nju otwańcso konkuBu Ólcn' chyba żc pr7.pis) odĘbne

pizc]vidLlj ą imy tyb 2l ec fui! lub j eżeli dane Żadańi a ńogą być zrcalio2 wam c |Ćktyłniej \
inny sposób okJcślony w pŹcpkach ÓdĘbnych'

{ l0

Mics7łańc} Gminy i oigmi2..j€ Ż vlasnciinići'tywy ntgąŻlozyć oleńę.calizacjiZadłli
publicznyĆhvrmachinicjaq}]lokalncj.którcsąrea]izot'ancdolyĆhc7asuim]'sposób.

np'p'eŻorganyldminGtacji public^ei.lłz.v ro7p'tvwaniu takiej ol'er stosujcsiq
.dposicdńnr n'ep jsy usl!\v

wysokośó ś.odkóV p Ź.zn aczonych na rc{liz'cjp progranu

!ll
Na EaliŻację Fog.amu prŻeŻnacza się środki nńańsolr€ określo'E w bdżociÓ Gminy

(aluszynm20ll r.

spośób occnr rcllż.cji prognnu

$ l2

l. Nadzór i bi.ża!ą occnę olaz LoD!ńlę slanu rea]izcjj zadń. elikt'qności' rŻelelnoś.i i
jakoścj ich qkonyllnia a lłkżc pr.widlorlości \llorŻy!łnia n!dló\ p'cka7lvan)Ćh na
reali ŻaĆj e posa Zegól u)'g h zadajl . r' plo\2dz€ni a dokumenlac jdokontL c Burmńtz
2 Do dnia ]0 k{ielia 2012 roku Burmńt' FŻedloŻ! Radzie N'liejŚkićj ĘEq.zdln c 7
.caliŻacji prognnu rvspólpfucy za ruk popzednj'

Infoth'.jĄ o sposobic t$oŹenia progrrhu onz o pŹcbicgu łonsulhcji

$ ll
Projc]rt prognmu Żoslal slomulto$ey z oryaDizacj ani poŻar7ądos'y]ni omz rcdn] iohmi
q]mienionynj N ań' ] ust' ] usla*1 z d]ria 24 l$rielnia 200] ioku o dzia]almści poĄtku

publicŻnego i o wolonlatiacie w sposób ołreślony w !Ćhwale Nr v/28/20l I Radl Mi.jŚkicj w
Kałus7łnic z dlia ]0 narĆa 20l l r. w ŚprawiĆ okrcślcnia szczesółoscgo sposobu

konŚullo{ania z orcanizcjami pozE7ądo{) mi i podnriolłn] \'amienionymi tv an ] us ]]

ustas'{ zdni.24 kwielnia 200j l. Ó działa]ńośc j poŻ\ lk u DubliczDceo io \olonlariaoie.
pńjektórv a któ$' l)iava fu jej scosego rv dziedzinac h dot'c ząc }c h d Zinl a] ńości sulu !o\ ej ly clr

otganiŻacji.

Tryb posol)Ąvahi! izlsady dzialani{ konisji kontursowych do oniniorvłnia olcrt
s oNartvch konkr.snuh ofcrl

$14

l' (udorazowo ł'związku z ogtoszonynr konkurscm ofclt na łlkonanjc 7adai publicm}cb
cniny w danyń obsaże. w}nikających Ż rccŻneco pmermu wspólp.acy saloŹądu 2



orgonizacjami pozjuądo*}mi, s celu opiniowańia oJ'. sk}adanlĆh otlonych
kolnŃch Ól'd( BunriŚtz pol olŃc konrisie lonllrsolvł zqalą dalcj kÓfiiŚią
2. Pracą komisji kieruje p.zeNodni.zący' $fna.zony pŹez Burnistza spośtód c7.lonkó[

j' W sklod komisiikonkuśoNej rvchod7ł
l) uacownicy UlŻedu Nliejskjcgo lubjednośek organiŻ.c}'inlch cniny \rr]Znaczcni

pr7.z Burnristra
2) przedsilwicielc orgańjŻacii pozeądoqch 7 rł1lącrcnicm osóh rcprc7śntując}ch
oryoiacjd bioące udra} w konku$ie'

4. w PaĆaĆh końiŚji hogą rówlicŻ uc7f,stniczyć' z glosen dońdczym. osob' Posladaiącc
specjalislyĆŻną wjedzę w dziedŹinie obejnuhcej zalGs zadań publjĆznych, któr!Ćh konlus

5' cz]onkoraie konrisji a udzial w posicdzeniLl nie ollz]dują wylBg]odzeni!
ó. Komkja pŹy loŻpallywaniu oleń oĆcni5 spelnienic kD1erió\' vskaznych \' at. 1 

' 
usl. l

7 Z posiedzenia konisja spolząd4 trobkć]' [lóry podtisują pżc\odijczĄct i rłśztsc'
cŻ]Ónkovie Komisii obccni na posiedzrniu oi' pr7.dklad! Burnrislrzo$i'
8 Decy7jąo t'ł'zn.niu iq1sokości dohĆii podc]mŃ. lŃnislŹ w drodZ mr74dzcnh'

PoŚl'nosic.il lońcorvc
l' zni ly ninicjszcgo proeramu rvyfuagająf.rn) prŻ'ęLej dla jego uclrullenia

2 w Żakesie nieurcgulowańyn niniejs4bl $oerun.m n.ją Żaslososanie prrcph'uŚal)
z fui! 24 k$'ielńia 200] r' o dzbl.lnoścj poałku public7ncgo i o Nolontatiacic (Dz' U z
2010 r.Nr234, poz. l516).


