
Uchwała Nr x]'6l08
RadyMieiski€i u Ktluszynie

z dnił 29 lutrgo 2008 r.

w 8prawie uchwa|€nii Progranu wŚPółpracy GmiDy Kaluszyn
orgtnizcilmi poanądowymi onz innymi podniotami
Prowadfącymi d'ia|a|ność poż}'tku publiczn€go w 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkr 15 ustawy z dnia I marca 1990. o
samorządzie gminnym (tektj€dnotib,: Dz. U. z200l r' Nr 142poz' 159I. z
pó^' zrn) oft? ań' 5 usl' J us|auazdlia24ksiernla 2o0J r';d/ialalności
poą,tku publicaego i o wo|ontariaci€ (Dz U. Nr 96 poz' 873 z pózt. zn.) Rada
Miejska w Kałusfyńe uchwala! co następuje|

5r
Ucbwa|a \ię.'Progfr sspóIprac) cminy Kałuszyn z or8ani7ac.ami
po/arzadowf mi oraz im)mi podm;obmi pmwad7ąc}mi dfialalrość poz},t}u
publicznego w 2008 roku" w bmieniu stanowiącyn załącznik do nńiejsz€j

$2

wykonoie uchwały powierza się Bumistrzowi Kałus'/na'

$3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia'

Rady)A ej gkiej

JaDM k.ŹimieŹ Pełka



falącaił do UChMĄ Nr x]''os
Mdy M'ejskiej q Kż|usz}nie
2dnir :91!rgo.2OO8,.

Program wspólpBcy Gminy KalLs7)T
o8anI4cJamI po7aŹądołymi oraz imymi poomiolmi

oz'ala|nosĆ poży}u publicłego w 2oo8 roku

Rozdział l

Poslanowi€nia ogólne
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je u sD etr i€
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$2
Prcg.am okJeśla fomy. u sddy : ,akres współpfucy o?anów Gminy /ifilffi JLil1ilr""Jiilff ff "il:triil.$T"ilt*f *

$3
Ilekroć w Progmie jest mowa o:

;:łii;fiffi :J:'J:iJ"".5i".1". ;1]ó',śl"-" 200J I' o dziala|ności

::;*n:" jnx'ill*łJl"lil}i,j*x;f tr"xI,"?"il.fl .ł"*.
a' orgdi2mjac} . rozuoie się pmz to olganizacie

' l.,rł"*"n tl*:'*l*;]*,#'"#i: xiTyJ: T"UstaĘ fdnE ]0 czeru(d 2005 roku o fitrnsach public-ih 'ó;'.Lj' Ń;;;"'

' iiff'.:;.ffH"":i:ff,"zto otwarrykonkurs ofeĄ o którymmowawań.

/ organ iracjam i doryc,f sfery zadan publicrych.u
ust' ] ustaw}.3 $ vczególnoścj obejńttjącycń

1.współpraca Gniny
ktjrych mowa w ar. 4



u ochrona i prcmocja zdrowia,
f/ upowszechnianie k!|fury fizyĆaei i sporfu.J, e|rura. s7iukg. upoyJechnifuie dób; ku|fury i Lr.d,cji

$5

Y"jil.ł.i*ff"*.j*" -*ia 
prio.}tetowć realiawane w tmaĆh Progrmu

1. Dla obMan z S 4 pkt 1:
l / zolgmiawanie u,7pocąTł\ dziec] i t1Lod,ież.y z lod2jn dysfunkcyjnych 2

^ _prcgEnern rerapeutycno po6 takrycar yn
z. ura obsau z g 4pkr 2.

l/ wspiemnie przedsięwzięć w zakresie upowsz€c}tniania kultuy fizycfDej i
2,s"pierdttr8an'acji wspólfasodricMa spońowe8o o7ieci i

3. Dta obsau z ś 4 pkt 3:
| / organiai3 impref kulfu ralnycn. korkrtóu. w7saw,
2 wspiemnie d/ialalności wydawnicfej. PrcńLriącęj dolobek k!|furE]ry i
' 

hIsorię glTily Kafuszyn.
J/ wsp|eraiie pŹedsięwzięc promujących ochloł, uspiemnie preo..iua.ęc ;.ńł; "p.;;;:il:1::i:ilf lH.,:ff") \spltra|et$orvośCi Joka|n}( h /esPolół |'necAy*. ..lł"y"l'i ' .

a' Upowa?nia sĘ Bunnistrza do l|ecanis olgani7acjom w ranrach posiJdanychśrcdłÓs Fndsos)rch itrych /adan nif okJeś]onś w.Usl. l .l *.-i. 
".*1"..li"#fi;".*"'" " u n .,.' wykonlvania zz dań są korzystne dla realizacji

RozdziałlI

$ó
|' 7]ecanie t ea] i zacj i 7adali Gminy oĘ.nizacjom odb}va "ię popŹe7:,Htfff#i.lfil'#lm pub'ical,ch popraz udzieńnie doleji na

,t-1":/,]::ffll:-lto:1,'"ld -radtu pubricar)ch waz r udziereniem ooracjina rmansoware ich realizicti.
J/wspieranie wlkonysalia ajan publ;caycn moze b)c reali/oqee w

'nn}łn 
rrybre. w sposÓbokreśJon) s odĘbn)ch Pżeplsach' w s7.zesotnosci

:nni.fr:r ffiji:r,lfi. 
usług na asden ok'eśt"y.t'. p-"piiu"r' o



2. wzaj€me infomowrnie się o plmowanych ki€rl]DlGch działalności i
wspddziałeie w celu zhamonizowmia tych kierunków odb}T/a się poprzez:
r/ udział pźedstawici€li orgmizacji w sesjach Rady Miejskiej oaz

Komisj&h Rady Miejskiej,
2/ publikoMie waznych infonnacji na stronach inlernetołych C'miny,
3/ WebzfnlaĄie pżq or5anifacje informacj i o planowanych i

realizowanych w 2007 r.7adsnjach s|ery pub|icłęj. krórych teali,acjs
odb)va s|ę w opm iu o środł i in.e n;z Ę) n ikające 7 P' ogran J.

4,konsu|loweie Iist) z8adnień pdorye|o\ł,}ch 1a ko|ein) rok budaro$f'

1 Konsu|roqanie / pom.o|ami Pro8m.ru projeklów atrów ńonnaryar)ch w
d2|e Inach doryczących d/ia]aIności sLa |osej ry.h olgajiacii pop|Ez:
|' InIomow€n.e o€ani/aciio pldowanych sesjach Rady Miejsuej oraf

Komisj&h Rady. na hórych d) skuowane będą prcjekry
uchwał odnoszących się do zagadni€ń zwiąfanych z działalnościa
statutową tych orgeizacji'

4. Twoż€nie wspólnych zespołów o charakterre doladczym i jnicjałMyn

l/pr4€otoqdia projeklós uc|$a| Rad) $ sprawdchdotyczących
dz|ała|noŚci poą,tku publiczDeBo,

2/plzysotowani! sprawozdaia zrealizacji progranru.

5'współpłaca może przybierać inne fomx 1akiejak:
1/ udzielanie pomocy pfty oraanizowaniu sPotkń otwarwch prrcz

organiacię' (rórych Ieńatyka &iąl!n' jeŚ / Prcgramem. poprzez
. moż|iwość ni€odplarnego udostępnienia tokalu, śrcdków techicaych iĘ.
2/nieodpłah€ udostępnianie materiałówzwiązmychfewspiermien
lealizacji zadd publicaych, których realizacja odb}va .ię w drodft

konklusu ofeń,
]/ udzieloie pomocy w pozyskiwaniu śrcdków fmmso$1ch na realizację

zadan publichych z innych zódeł niż dotącja Gminy'

Ro2dtal III

Zas'dy wspdłP.acy

$7

l.zlecmie iealiucji fadń Gminy organizacjom odbywa się po
przeprcqad/eniU oluane8o konkuNu ofen. chyba. ć pźEp;sy odJębne
prfNiduJą inn) (ryb 7lecaDja lub dane zadan;e mozna zea|izować efekryvniej'
w inny sposób okeślony w przepis&h odĘbnych.



2.otwarte konkusy ofeń ogłaszane są i pmproMdzan€ w opm;u o pŹepisy
usiawy i wydane 

'ajej 
podstawie prrepisy !łykonawcze.

3' KoŃurey dotyczące zadan okeślonych w $ 5 o8łasza Bmisttz.

ś8

. wsŃłp.aca gniny z organiucjmi opieB się na zsadach:

2. suwĆrenności stron,

5. uczciwej kon(uencji,

ś9

organizacje z wŁs€j inicjat.J,wy mogązłołć ofeńę realifacji zadan
publicznych' takfe tych' które sąr€alizowan€ dotychczas w inny sposób, np.
Poprzez organy adminisbeji publica€j' Przy rozpalrzeniu tzkiej oferty sdsuje
sę mpoł1eonlo przepBy us1ał],'

Rozdział IV

Postanowifuia końcowe

510

BurmisLrz ns podsrawie Ma|izy e|ehów lealiacii niDjęjsć8o progrmu
przygjtuje Prcjekt Rocaego Programu współpracy na lok 20Ó8' kóry
przedstawi Radzie Maz z proj€kten uchwały budzetowej.

s 1l

1 'Tryb postępowanja o udzielenie dotacji, sposób j ej rozliczmia oraz sPosób
konbolj rykonmia zleconego zadeia okeśla ustawa.

2. Wysokość środków finanso\łych przemzonych na rea|j?Ację adań
publicznych określa uchMła bu&etowa Rady Miejskiej na 2008 r'

3. organizacja ot.zynu,jąca dorację na realizację udmia jest zobowiązana do
zamiesalenia w s$oicn md|eris|ach in|ornacyjnych aptJ o finabołaiu
lUbdofimsoMnju zadania pr^f Gminę KafuóĄn'

Rad} M}jś!rcj


