
UCHWAŁA NR XXIV/199/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)  Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się „Program współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r.” w brzmieniu  
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Wanda Standziak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/199/2013 

Rady Miejskiej w Kałuszynie 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

Program współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r. 

Postanowienia ogólne

§ 1. 

Roczny program współpracy  określa cele, formy, zasady oraz zakres współpracy 

z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie prowadzenia  działalności 
w sferze zadań publicznych Gminy Kałuszyn. 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U z 2010 r Nr 234, poz.1536 ze zm.); 

2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) ; 

3) programie – należy przez top rozumieć roczny program współpracy Gminy Kałuszyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.); 

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Kałuszyna; 

5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kałuszynie; 

6) budżecie Gminy – należy przez to rozumieć budżet Gminy Kałuszyn; 

7) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit e                     oraz art. 221 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 ze  zm.); 

8) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy; 

9) Komisji –  należy przez to rozumieć   Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza  do 
opiniowania ofert złożonych w konkursach. 

 Cel główny i cele szczegółowe programu 

§ 3. 

1. 

Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami 
pozarządowymi. 

2. 

Celami  szczegółowymi programu są: 

1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez  aktywizację   społeczności lokalnej; 

2) poprawa jakości  życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Kałuszyn; 

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. 
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 Zasady współpracy 

§ 4. 

Współpraca Gminy Kałuszyn z podmiotami programu odbywać się będzie w oparciu o zasady: 

1) pomocniczości, 

2) suwerenności stron, 

3) partnerstwa, 

4) efektywności, 

5) uczciwej konkurencji, 

6) jawności. 

 Zakres przedmiotowy 

§ 5. 

 Zakres współracy Gminy Kałuszyn z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych należących do 
właściwości gminy, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy. 

 Formy współpracy 

§ 6. 

1. 

Współpraca Gminy Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi  prowadzącymi działalność na terenie gminy 
Kałuszyn ma charakter finansowy i pozafinansowy. 

2. 

Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujących formach: 

1) powierzenia  wykonywania  zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. 

Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w szczególności 

w formach: 

- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 
zharmonizowania tych kierunków; 

- konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

- współdziałania (udzielania pomocy) w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych 
z innych żródeł niż dotacja gminy; 

- udzielania pomocy  przy organizowaniou spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się 
z Programem, między innymi poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych 
itp. 

- realizowania wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej; 

- promocji prowadzonej przez organizacje działalności w sferze zadń publicznych. 

 Priorytetowe zadania publiczne 
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§ 7. 

Program przewiduje na 2014 r. priorytetowe   zadania publiczne, które w szczególności mogą być realizowane 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie: 

1. 

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, wystaw, warsztatów służących rozbudzaniu i zaspokajaniu 
potrzeb kulturalnych mieszkańców, 

b) wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego,działalności wydawniczej, promującej  kulturę 
i historię Gminy Kałuszyn, 

c) wspieranie twórczości lokalnych zespołów tanecznych, muzycznych, orkiestr dętych.

2. 

Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

a)  działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 

b)  wdrażanie programów prozdrowotnych, 

c)  wspieranie aktywności osób starszych, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu 
w środowisku lokalnym.

3. 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) organizowanie zawodów  sportowych w różnych dyscyplinach, 

b) organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci 
i młodzieży, 

c) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy Kałuszyn, 

d) stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu, 

e) wspieranie udziału  sportowców  reprezentujących  gminę w zawodach  sportowych, rozgrywkach o zasięgu 
ponad lokalnym. 

4. 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

a)  przeciwdziałanie uzależnieniom, profilaktyka, 

b)  pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych, 

c)  ograniczenie dostępu młodzieży do alkoholu i środków psychoaktywnych, 

d)  opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, 

e)  zainteresowanie młodzieży różnymi formami aktywności i angażowanie do działania.

5. 

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,  patriotyzmu  oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym wspieranie działań mających na celu kultywowanie 
tradycji narodowej oraz  rozwój świadomości obywatelskiej w tym zakresie. 

 Okres ralizacji programu 

§ 8. 

 Niniejszy  program  współpracy z organizacjami  obejmuje okres realizacji od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r. 

Id: E1DAA8DA-A926-4171-B482-BDC56717F728. Podpisany Strona 3



 Sposób realizacji programu 

§ 9. 

 Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w formach określonych w § 6 pkt 1 może odbywać się po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub jeżeli 
dane zadania mogą być zrealiozwane efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych. 

§ 10. 

 Mieszkańcy Gminy i organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej, które są realizowane dotychczas w inny sposób, np. przez organy administracji 
publicznej. Przy rozpatrywaniu takiej ofery stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 

 Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

§ 11. 

1. 

Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Gminy Kałuszyn na 
rok 2014. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie, nie mogą przekroczyć kwoty 
środków finansowanych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2014. 

2. 

 Prognozowane środki na dotacje udzielane organizacjom w ramach trybów przewidzianych w ustawie 
w 2014 r. wynoszą  24.000  zł. 

3. 

 Środki na realizację programu mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone lub zmniejszone 
w zależności od sytuacji finansowej Gminy i nie powoduje to potrzeby zmiany Programu.

 Sposób oceny realizacji programu 

§ 12. 

1. 

Nadzór i bieżącą ocenę oraz kontrolę stanu realizacji zadań, efektywności, rzetelności i jakości ich 
wykonywania a także prawidłowości wykorzystania środków przekazywanych na realizację poszczególnych zadań 
oraz prowadzenia  dokumentacji dokonuje Burmistrz. 

2. 

 Do dnia 30 kwietnia każdego roku, Burmistrz przedkładać będzie Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy za rok poprzedni.

 Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

§ 13. 

1. 

Projekt programu został skierowany przez Burmistrza do  konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w sposób określony w uchwale Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 marca 
2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 
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2. 

Jako forma konsultacji projektu programu współpracy zostało ustalone zamieszczenie projektu w Biuletynie 
Informacji Publicznej  www.umgkaluszyn.bip.org.pl Urzędu Miejskiego w Kałuszynie ze wskazaniem możliwości 
zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1, 05-
310 Kałuszyn, osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
umkaluszyn@kaluszyn.pl . 

3. 

 Po konsultacjach z organizacjami, rozpatrzeniu opinii i uwag projekt Programu podlega skierowaniu przez 
Burmistrza, pod obrady Rady Miejskiej.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert 

§ 14. 

1. 

Każdorazowo w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy w danym 
obszarze, wynikających z rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, w celu  
opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert Burmistrz powołuje  komisję konkursową, zwaną dalej 
komisją. 

2. 

 Pracą komisji kieruje przewodniczący, wyznaczony przez Burmistrza spośród  członków komisji. 

3. 

W skład komisji konkursowej wchodzą: 

1) pracownicy Urzędu Miejskiego lub jednostek organizacyjnych Gminy  wyznaczeni przez Burmistrza 

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział 
w konkursie.

4. 

 W pracach komisji mogą również uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną 
wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 

5. 

 Członkowie komisji za udział w posiedzeniu nie otrzymują wynagrodzenia. 

6. 

 Komisja przy rozpatrywaniu ofert ocenia spełnienie kryteriów wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy. 

7. 

 Z posiedzenia komisja  sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji 
obecni na posiedzeniu oraz przedkłada Burmistrzowi. 

8. 

 Decyzją o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

 Postanowienia końcowe 
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§ 15. 

1. 

Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej  dla jego uchwalenia. 

2. 

 W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
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