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Uchwala Nr IIll | /10

Rady Gminy L4ck

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawfe: rocznego programu wslilqra-cf Gminy Lqck z organizacjami pozarz4d,owymi orzz zinnymi podmiotami prowadz4cymi dzialalno66 poiytku publicznego w roku 20llr.

f:^ q.d.ri"yi: arl. | 8 ust. 2 pkt. t5 usrawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz. tJ z2001r. Nr 142, poz. ]-591 ze zmianami, z 2002r. Nr 23, po2.220, Nr OZ, poz.SSg,frr t 13, por. lt+,N. Il3^,_qo_r I27t, Nr 214. poz.. | 80,6_. z 2003r. nr 80. poz.7l7, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr I02,poz r055. Nr Ir6 poz. r203. Nr 167 poz. )759. z 2005r. Nr r72, poz,. r44r, Nr r75, pora.. 1457.,2006r. Nr 17 poz. lr28. Nr l8t noz.l337 z 2007r. Nr 18. po2.327. Nr t38, poz. 974, Nr I73, poz.
12180, 2.2008r. Nr I80 poz.r I l I iNr 223 poz. r45g oraz z 2009r.Nr 52 poz. +zo i N,. isz por.iz+t1w zwi4zku z aft. 5 ust. 3 ustawy y dt'tia 24 kwietnia 2003r. o dziararnoici pozy*u puiiiJ#go ; owolontariacie(tj. Dz.U. z 20 | 0r. Nr 234 poz. | 536):

$l
Rada Cnriny. przyjlnuje prograrn wsp6lpracy Gminy L,4ck z organizacjami pozarzqdowymi orazinnynri podrniotamidzialalnofci po7_ytku publicznego w 201 lr., zu,iny dalej ,,programem,,.

$2
l. C.elem gl6wrym wsp6lpracy Gminy L4ck z organizacjarri pozarz4dowymi oraz podmiotami

okre$forymi w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwiet'ia 2003r. o dz;alarnosci po4tkLr pubiicznego io
wolontariacie (D2.u.97, poz. 873. ze zm.) zwarrymi darej ,,organ izacjami".iest ksztaltJwoni. rudu

spolecz'ego w (r'odowisku rokarnym poprzez budowanie partierstwa rnigdzy administraci4
publicznq a organ izacjarn i.

$3

I.wsp6tpraca (iminy z organ izac.jami odbywa siq na zasadach: pomocniczorici, suwcrennosci stron,
partnerstwa, efektywno(ci, uczcir,,,ej konkurencj i i jawno(ci.

2 organizac-ie uczestnicz4 w okresreniu potrzeb, definiowaniu zadai przeznaczonycrr do
realizacji.oraz w ocenie ich wykonania na zasadzie partnerstwa poprzez:
I.Konsultowanie planowych zadali,
2-Trvolzenie dla partnerskiego wdra2ania lokalnych program6w, program6w unijnych,
3.Wsp6lna ocena podjgtych zadai,

4.Wsp6ltrvorzerrie standard6rv :radarl publicznych.

3 9Tltu zapewnia.jarvno:ii prowadzenia clzialalno:ici po2_ytku publiczne Eo poprzez:
l.lnformowanie organizac.ii skladaj4cej olerrq z wlasnej inicjatywy o podjgtej decyzji

i w przvpadku stwierdzenia celowoSci realizacji -aaniu &r"Slonego * nf"."l. o i.vbie zlecenia





zadania publicznego w drodze konkursu,
2.Oglaszanie konkursu ofert $.Biuletynie Infbrmacji Publicznej oraz w siedzibie Urzgdu
3.lnlormowanie o dokonanym wyborze ofeft i warr,rnkach je.j realizaclr.
4.Kierujqc sip zasad4 efektywno6ci Gmina prz.y zlecaniu organizacjom zadari pubticznych,

dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania :lrodk6w publicznych,
pnestrzegaiqc zasad uczciwej konkurencji oraz z. zachowaniem wymog6w okre6lonych w
aft. 33 ust. 2 oraz art.35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

s4

l.Podmiotami wsp6lpracy sq organizacje prowadz4ce odpowiednio do terytorialnego zakresu dzialania
organ6w administracji publicznej, dzialalnoSci po2ytku publicznego w zakresie odpowiadai4cym

zadan iom tych organciw.

2.2 drugiej strony podmiotem wsp6lpracy.iest Cmina Lqck, ze strony kt6re.j prograrn wsp6lpracy
realizrrje Wojt Cntiny u zakresie:

l) Dysponowania (rodkami na ten cel, w ramach bud2etu Gminy.

2) Utrzymywania bie2qcych kontakt6w z organizacjami.

3) Wprowadzania i prawidlowego funkcjonowania wsp6lpracy Gmin z organizacjarni,

4) Koordynowania i promocji programu wsp6tpracy,

5) Przygotowania i publikacji ogloszeri o otwartych konkursach ofert na realizacjp zadari

poZytku publicznego,

6) Publikowania wynik6w konkursow,

7) Sporz4dzania um6w z oferentami, kt6rych ofeny zostaly wybrane w konkursach,

8) Kontroli sprawozdai z realizac-ii zadari publicznych przez podrnioty wylonione w

drodze korrkursu.

9) Kontroli prawidtowodci i celowo5ci r.vydatkowania przez organizacje dotacji na realizacjg

zadari publicznych,

l0) PrarvidlowoSci prowadzonej dokumentacji dotycz:lcej realizovl'anyclr zadah przez organizaqe.

$s

Przedmiotem wsp6lpracy Cminy L4ck z organizac.jami s4 zadania publiczne okreSlone w art. 4 ust. I
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie zwanej dalej
ustawa.
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LGmina realizu.je zadania publiczne o kt6rych mowa w ustawie we wsp6lpracy z organizacjami.
Wsp6lpraca ta rno2e odbywai sig w formach finansowych i pozafinansowych.

2.Finanso'r'e fbrmy wsp6lpracy polegai bEd4 na wspieraniu zadari publicznych wraz z udzielaniem
dotac.ji na dofinansowanie ich realizacji.

3.Pozaflnansowe forrny wsp6lpracy polegajq na:
l.wzajemnym inforrnowaniu sig o planowanych kielunkach dzialania i wsp6ldzialania w celu





zharmouizowania tych kierunk6w, poprzez rniqdzy innymi:
a) Publikowanie waZnyclr informacjidotyczqcych dzialari podejmowanych przez Gming i

przez organizacje na stronie internetowej w Biuletynie Informac.ji Publicznej,
b) Utrzymywanie bie24cych kontakt6w,

2. Konsultowarrie z organizacjami projekt6w akt6w normatywnych dotycz4cych
dzialalno5ci statutowej tych organizacji w tym:
a) Organizou.'anie spotkati dotyczqcych og6lnych zasad wsp6lpracy i konkretnych zadari

zwiqzanych z dzia{alno6ci4 statutow4 organ izacj i,

b) Infonnowanie przedstawicieli organizac.ji o terminach sesji Rady Gminy L4ck
w szczeg6lnoSci tych, na kt6rych bgdq dyskutowane projekty uchwal dotycz4ce projekt6w

wsp6lpracy,
c) Konsultowanie projekt6w uchwal dotyczqcych wsp6lpracy z organizacjami.

s7

Celem wspolpracy Gminy L4ck z organizacja m i jest wl4czenie tych organizacji w realizacjg zadari
publicznych, kt6re mogq by6 przez te orgatizacje realizoware.

s8

W roku 20f I Gmina l-qck zamierza wsp6lpracowai z organizacjami w nastgpuj4cych strefach zadari
publicznlch:

| .U powszechn ien ie lultury lizyczlej w gllilrie poprzez:
a) Organizacj g pozalekcyjnych zajEi sportowych,

b) Szkofenie sportowe dzieci, mlodziezy i doroslych,

c) Organizowanie zawodtiw i imprez sporlowych,
d) Organ izowanie oboz6w rekreacyjno-sportowych,

se

Podmiot ubiegajqcy sig o dotacjq na realizacjg zadari publicznych naleZqcych do zadai gminy winien
zlo2y6 pisemnq ofertg zawierajqcq:

l. szczeg6.lowe opisan ie zadaniay'programu,

2. wskazanie bazy materialno technicznej niezbgdnej do wykonania zadania./programu,

3. udzial Srodk6w finansowych wlasnych lub pozyskanych od sponsor6w przeznaczonych na
realizac.jg zadania,

4. harmonogram wydatk6w zu'iqzanych z realizac.i4 zadan;a/programu

Do oferty nale\ clolqczyt statut podmiotu, lLrb innv dokLlment rejestracyjny podmiotu, z
kt6rego wynikaj4 zadania statutowe oraz pelnonrocnictwa do skladnia o6wiadczeri woli. W6jt Gminy
mo2e zwrocii sig do Oferenta o przedstawienie innych dokurnent6w celem ustalenia, czy Oferent
posiada zdolno6ci do wykonywania zadania./programu.
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|.ZloLone oferty podlegajq szczeg6lowej i wnikliwej ocenie z uwzglgdnieniem:

a) ztaczenia zadania dla realizacji cel6w samorz4du gminy,

b) wysokodci Srodk6w bud2etu Gniny przeznaczonyclr na realizacjg zadah zleconych,

c) oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji koszt6w realizacji zadania w tym realizacji
do rzeczowego zakresu zadania,

d) analizy wykonania zadaii zleconych wnioskodawcy w poprzednich okresach, z
uwzglEdnieniem rzetelnoSci i terminowoSci realizac.ii.

2.Decyzjg o przyznaniu dotacj i podejmuje W6jt Crniny i sporz4dza wykaz podmiot6w wraz
ze zleceniem zadarilprogramu oraz wysoko6ci4 proponorvanych 6rodk6w finansowych.

3.Szczeg6lowe warunki udzielenia dotacjiokreSla umowa zawierana po zabezpieczeniu w
bLrd2ecie Crniny odpowiednich kwot dotacji.

s ll
Umowa powinna zawierarj w szczeg6lnoSci:

f.Szczeg6lowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji,

2.Okre6lenie wysoko(ci dotacj i nale2nej podmiotowi realizuj4cemu to zadanie oraz sposobu itermrnu

jego przekazania,

3.Okre5lenie calkowitego kosztu zadan ia,

4.Ustalenie zasad i tennin6w oraz fbrmy rozliczen migdzy stronami umowy oraz trybu kontroli

wykonywanego zadania,

5.Szczeg6lowe okredlenia zasad odpowiedzialnoSci zleceniobiorcy z tytulu wykonywania

fub wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczenietn orazjego zwrotu.

s12

Srodki z bud2ety Gminy bEd4 przekazywane na rachunek bankowy podmiotu jednorazowo
lub w transzach, kt6rych wysoko6i i przedzialy czasowe strony okre5l4 w umowie.

s13

l.Podmiot, kt6ry otrzymal dotacjg, zobowiqzanyjest przedstawii rozliczenie wydatk6w Srodk6w
poprzez zloZenie sprawozdania rzeczowo - finansowego wrazz kopiami zaplaconych faktur,

2.Dotowany podmiot.lest zoborviqzany zamieszcza6 na oryginalach faktur, rachunk6w klauzulg
,,dotacja gminy"..., ,,zgodnie z untow4..."

3.Dotowany podmiotjest zoborvi4zany do wyodrpbnienia w ewidencji ksiggowej Srodk6w
otrzymanyclr na realizacjg umowy.
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LDotacje niewykorzystane w cato5ci w roku budzetowym podlegajq zwrotowi do budZetu
Gminy w terminie 7 dni od zakoriczenia realizacji zadania.

2.DotacjQ wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem bqdi nie zwr6cone w terminie podlegajq
zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia przekazania do dnia zwrotu.

3.Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo do ubiegania siq o przyznanie
dotacji w nastgpnym roku

sls
Srodki finansowe na realizacjg przez organizacjg zadari publicznych zostaly ujQte w budzecie gminy

na 201lr.

s16

Wykonanie Uchwaly powierza sie w6jtowi Gminy.

$17

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.
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