
Uchwa³a Nr V /26/07
Rady Gminy Sadkowice

z dnia 9 lutego 2007r.

w sprawie przyjêcia programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego
w 2007 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym / t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr--"'I 
172, poz.1441, NR 175, POZ. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337/ oraz art. 5"-- ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie

/Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z
2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462/ Rada Gminy Sadkowice
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Uchwala siê Program wspó³pracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarz¹dowymi i
innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego w 2007r. w brzmieniu
stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy

og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy wSadkowicach.O

Wiceprzewodniczacy Rady Gminy

~/;;t.l,~ .k/
Waldemar Olborski



Zal. do uchwa³y Nr V 126/07
Rady Gminy Sadkowice
z dnia 9 lutego 2007r.

Program wspó³pracy

Gminy Sadkowice z organizacjami pozarz¹dowymi
i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego w 2007 r.

Rozdzia³ 1
Cele programu.

§ 1. Celem programu jest:
..-II umocnienie w œwiadomoœci spo³ecznej poczucia odpowiedzialnoœci za siebie, swoje

otoczenie, wspólnotê lokaln¹,
21 stworzenie warunków do zwiêkszenia ~oœci spo³ecznej mieszkañców Gminy,
31 aktywizacja spo³ecznoœci lokalnej,
41 zwiêkszenie udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu lokalnych problemów,
51 rozwój sektora organizacji pozarz¹dowych wspieraj¹cych dzia³ania samorz¹du lokalnego,
61 wspomaganie dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych, które po rozpoznaniu potrzeb
spo³ecznych podejmuj¹ zadania uzupe³niaj¹ce dzia³ania samorz¹du.

Rozdzia³ 2
Przedmiot wspó³pracy.

§ 2.1. Przedmiotem wspó³pracy w³adz Gminy z podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego jest realizacja zadañ publicznych w zakresie zadañ w³asnych Gminy
okreœlonych w ustawach maj¹cych na celu w szczególnoœci: upowszechnianie kultury, kultury
fizycznej i sportu oraz ochronê zdrowia i dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych.

2. Zadania okreœlone w ust. 1 realizowane bêd¹ poprzez stwarzanie warunków dla rozwoju
O, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i rehabilitacji, w tym doskonalenie

uzdolnieñ, sprawnoœci fizycznej, wychowania i rozwoju psychofizycznego oraz ochrony
zdrowia i rehabilitacji w zakresie:
II organizowania zajêæ i wspó³zawodnictwa sportowego w dyscyplinie pi³ki no¿nej oraz

zakup sprzêtu,
21 organizowania imprez rekreacyjno -sportowych,
31 organizowania szkoleñ,
41 organizowania zajêæ w zakresie rehabilitacji osób niepe³nosprawnych, w tym zakup

sprzêtu,
51 oprawa artystyczna imprez promuj¹cych gminê.

Rozdzia³ 3
Podmiot wspó³pracy.

§ 3. Podmiotami wspó³pracy s¹ podmioty prowadz¹ce sw¹ dzia³alnoœæ na terenie Gminy
lub dla mieszkañców Gminy, nie bêd¹ce jednostkami sektora finansów publicznych i
niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
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Rozdzia³ 4
Formy wspó³pracy.

§ 4. Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku mo¿e odbywaæ siê w szczególnoœci w formach:
li zlecania realizacji zadañ publicznych na zasadach okreœlonych w ustawie o dzia³alnoœci

po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
21 wzajemnego infonnowania siê o planowanych kierunkach dzia³alnoœci i wspó³-

dzia³ania w celu ujednolicenia tych kierunków,
31 konsultowania z podmiotami wspó³pracy projektów uchwa³ i innych dokumentów

dotycz¹cych ich dzia³alnoœci statutowej,
41 udostêpniania lokalu na spotkania organizacji pozarz¹dowych.

Rozdzia³ 5
Zlecanie zadañ publicznych i ich kontrola.

§ 5. 1. Zlecanie realizacj i zadañ publicznych podmiotom wspó³pracy oraz ich kontrola
odbywaæ siê bêdzie w trybie i na zasadach okreœlonych w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie, chyba ¿e przepisy odrêbne prz.ewiduj¹ inny tryb zlecenia.

2. Zlecenie zadañ publicznych mo¿e nast¹piæ w formie powierzenia zadañ z mo¿liwoœci¹
udzielenia dotacji lub poprzez zakup us³ug b¹dŸ dostaw na zasadach i w trybie okreœlonych w

przepisach ustawy prawo zamówieñ publicznych.
3. Powierzenie zadañ mo¿e nast¹piæ w innym trybie ni¿ po przeprowadzeniu otwartego

konkursu ofert, je¿eli zadanie mo¿na zrealizowaæ efektywniej w inny sposób okreœlony w
odrêbnych przepisach, w szczególnoœci poprzez zakup us³ug na zasadach i w trybie

okreœlonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
4. Dotacje nie mog¹ byæ udzielane na koszty niezwi¹zane bezpoœrednio z realizacj¹

zleconego zadania.
5. Œrodki przekazane w ramach dotacji niewykorzystane w ca³oœci, b¹dŸ wykorzystane

~ niezgodIiie z umow¹ podlegaj¹ zwrotowi.
~ 6. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ organizacji po¿ytku publicznego w zakresie prawid³owoœci

wykorzystania œrodków finansowych przekazanych przez Gminê odbywaæ siê bêdzie przez
osoby upowa¿nione przez Wójta Gminy do dokonywania kontroli. Z przeprowadzonej

kontroli sporz¹dza siê protokó³.

Rozdzia³ 6
Postanowienia koñcowe.

§ 6. Szczegó³owe zasady przyznawania dotacji, warunki ubiegania siê o dotacjê przez
organizacje pozarz¹dowe, tryb przyznawania, rozliczania i kontroli udzielonych dotacji

okreœlaj¹ przepisy:
li ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie

/Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŸno zm/,

21 rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadanie /Dz. U. Nr 264, poz. 2207/.


