
 
Uchwała nr XIV/104/07 

Rady Gminy Tarnów Opolski  
z dnia 21 grudnia 2007 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2008 roku” 
 

 
 
 Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r.  Nr 96, poz. 873 ze zm.)  Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 
 
Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku” w brzmieniu: 
 

 

ROCZNY  PROGRAM 
WSPÓŁPRACY  Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI 

ORAZ  INNYMI  PODMIOTAMI  PROWADZĄCYMI  DZIAŁALNOŚĆ  
POŻYTKU  PUBLICZNEGO   W  2008  ROKU 

 
 
 

Podstawa prawna: 
 
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (art.3 ust.3 ustawy) 
został opracowany na podstawie niżej wymienionych przepisów prawnych: 

1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                         
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) 

2. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 ze zm.) 

 
 

Cel programu: 
 

1. Wykonywanie zadań publicznych poprzez korzystanie z prowadzonej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 
ustawy wymienionej w pkt 1 podstawy prawnej. 

 
2. Określenie i wyszczególnienie sfery zadań publicznych, w zakresie której gmina Tarnów 

Opolski będzie współpracowała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, przy ich realizacji. 

 
 
 
 
 
 
 



Zasady współpracy: 
 
Współpraca z organizacjami, przy realizacji zadań Gminy,  opierać się będzie na zasadach 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. 
 
Formy współpracy odbywać się będą poprzez: 
 

1. powierzenie wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie 
2. wspieranie realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację 
3. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

ich zharmonizowania a w szczególności: 
a) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Gminy 

i posiedzeniach resortowych komisji Rady, 
b) przekazywanie Gminie przez organizacje pozarządowe  planowanych zamierzeń w 

zakresie realizacji zdań publicznych w celu przygotowania projektu rocznego planu 
współpracy. 

c) udostępnianie organizacjom pozarządowym projektu budżetu na 2008 r. 
4. konsultowanie projektów uchwał Rady Gminy w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji pozarządowych: 
a) udostępnianie projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej, 
b) zapraszanie na resortowe komisje Rady Gminy, 

5. Tworzenie w miarę potrzeby wspólnych doradczych lub inicjatywnych zespołów 
problemowych do: 

a) rozpatrzenia określonych zagadnień, sposobów wspólnego działania,  
b) przygotowania projektów uchwał  Rady Gminy w sprawach pożytku publicznego. 

 
 

Zakres współpracy: 
 
W 2008 roku zadania publiczne gminy realizowane będą przez organizacje pozarządowe  
w  zakresie: 
 

1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania obejmujących w szczególności: 
a) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym i wychowawczym, 
b) wspieranie działalności szkół w poszerzaniu oferty edukacyjnej, 
c) wspieranie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 
d) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, 
e) wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich realizowanych przez placówki 

oświatowe i wychowawcze, 
f) współpraca przy organizacji i wspieraniu wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym, 
 

2. kultury, kultury fizycznej i sportu poprzez: 
 

a) kultywowanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, 
b) wspieranie i udzielanie dotacji finansowej organizacjom pozarządowym w zakresie  

krzewienia kultury fizycznej społeczności wiejskiej,(załącznik nr1) 
c) dofinansowanie  lokali oraz obiektów sportowych będących własnością gminy 

przeznaczonych na działalność statutową organizacji sportowych, 
d) finansowanie, dofinansowanie czynszu dzierżawnego lokali przeznaczonych na 

działalność statutową organizacji kulturalno-społecznych, 
e) wspieranie działalności zespołów artystycznych, (załącznik nr2) 

 

 
 

   
 



3. pomocy społecznej a w szczególności: 
 

a) dofinansowanie do kosztów utrzymania lokali organizacji zajmujących się pomocą 
społeczną. 

b) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk uzależnionych od alkoholu 
oraz zagrożonych uzależnieniem, 

c) wspieranie i dofinansowanie działalności CARITAS. ,(załącznik nr3) 
 
 

4. ochrony przeciwpożarowej: 
 

a) doposażenie, w sprzęt i umundurowanie oraz koszty związane z utrzymaniem 
Gminnych Jednostek OSP.  

 

Finansowanie programu: 
 

1. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie (dofinansowanie) zadań publicznych 
Gminy powierzonych organizacjom określa uchwała Rady Gminy ustalająca budżet gminy na 
2008 rok. 

2. Szczegółowe warunki przekazywania środków finansowych i ich rozliczanie reguluje umowa 
zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Tarnów Opolski a podmiotem realizującym poszczególne 
zadania publiczne gminy. 

 
§ 2. 

 
Sprawozdanie z realizacji „Programu” w zakresie rzeczowym i finansowym Wójt przedłoży Radzie 
łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 r.  
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 
 

§ 4.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                                                                            
 
                                                                                                      
 
 
         
 
 
 
 

 

 

 
                                                                                                                                                      

                                                   



                                                                                                                                                          Załącznik nr 1 
                                                                                                                                                                                 do Uchwały nr XIV/104/07 
                                                                                                                                                                            Rady Gminy Tarnów Opolski  
                                                                                                                                                                                  z dnia 21 grudnia 2007 r. 

 
 
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI W GMINIE TARNÓW OPOLSKI W ZAKRESIE 

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU  
w ROKU 2008 

 
 
 

      Przyjmując niniejszy dokument, Rada Gminy Tarnów Opolski deklaruje wolę kształtowania 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych, 
w zakresach gdzie jest to możliwe, w ścisłym współdziałaniu z nimi.     
Niniejszy program stanowi element polityki społecznej realizowanej ze środków finansowych gminy. 

                                                              
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 
 
Podstawą Rocznego programu współpracy samorządu  z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego dalej „Programem”, 
jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
/Dz. U. Nr 96 poz. 873/. 

§ 2. 

 

1. Ilekroć w Programie jest mowa o:  

1/ „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873/,  

2/ „uchwale” - rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,  

3/ „Gminie” - rozumie się przez to Gminę Tarnów Opolski,  

4/ „podmiotach programu” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,  

5/ „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./,  

6/ „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w 
art.13 ustawy,  

                           
 

 
 

Rozdział II 



 

Obszar i forma współpracy z organizacjami pozarządowymi 

§ 3 

 

   1.  Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), a w 
szczególności zadań własnych gminy obejmujących obszar kultury fizycznej i sportu, terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  

§ 4 
 

1. Zadaniem Programu jest:  
 

1/ upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu, 

2/ organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

3/ remonty obiektów kultury fizycznej będących własnością Gminy. 
 

§ 5 

 
1. Rada Gminy corocznie uchwałą budżetową określi wysokość środków przeznaczonych na 
realizację zadania ze sfery publicznej przez organizacje pozarządowe. 
 
2. Wysokość środków jakie Rada Gminy przeznaczy na realizację zadania gminy przez organizacje 
pozarządowe zostanie podana do wiadomości publicznej. 
 

§ 6 
 

1.  Zlecenie realizacji zadania publicznego jest formą wsparcia takiego zadania wraz    

     z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

2.   Przyznanie dotacji następuje na podstawie wniosku podmiotu.  

 

3.  Wniosek, o dotację powinien być złożony w terminie do 15 października danego   

     roku na rok  następny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może   

     być złożony po upływie ww. terminu. 

4.  Dotacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystane na:  

1/ remonty budynków, z wyjątkiem obiektów kultury fizycznej będących własnością Gminy, 

2/ zadania i zakupy inwestycyjne,  

3/ zakupy gruntów,  

4/ działalność gospodarczą,  

5/ pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, 

6/ działalność polityczną.  

  

 

 5.  W celu zapewnienia lepszych warunków dla funkcjonowania organizacji pozarządowych, których 
terenem działania jest obszar Gminy lub ewentualnie obszary innych gmin w zakresie realizacji 
zadań na rzecz własnych obywateli, Rada Gminy oraz Wójt będą wspierać ich inicjatywy 
zmierzające do umocnienia organizacji pozarządowych. Gmina udzielać będzie organizacjom 



pozarządowym w ramach posiadanych możliwości wielopłaszczyznowej pomocy oraz wsparcia 
również w poza finansowych formach w szczególności zaś poprzez: 

a) udostępnianie lokali komunalnych na okolicznościowe spotkania organizacji. 
b) informowanie o możliwościach pozyskiwania przez organizacje pozarządowe    
    środków finansowych z innych źródeł. 
c) pomoc w uzyskaniu informacji na temat możliwości nawiązania kontaktów i  
    współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi. 
d) utworzenie w Biuletynie Informacji Publicznej strony poświęconej organizacjom  
    pozarządowym prowadzących działalność na terenie gminy. 
 
6. Pomoc techniczno - rzeczową udziela Wójt Gminy na wniosek podmiotu. 

 
§ 7 

 

1. Zlecanie zadań, o których mowa w § 4, następuje w trybie konkursu, chyba że przepisy odrębne       
przewidują inny tryb zlecania.                                                                                                       
2. Konkurs dotyczący zadania określonego w § 4 ogłasza Wójt Gminy.  
3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 30 dni. 

 
§ 8 

 
1. Wzory dokumentów związanych z realizacją programu określa rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 27 XII 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 264, poz. 2207/. 
 

 
 

Rozdział III 
Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

 

1.  W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego aniżeli 
przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich 
określony. 

 

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  Załącznik Nr 2 

                                                                                                                      do Uchwały  nr XIV/104/07 

 Rady Gminy Tarnów Opolski 

                                                                                                               z dnia  21 grudnia 2007 r. 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

W GMINIE TARNÓW OPOLSKI 

W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR 

KULTURY I TRADYCJI 

W 2008 ROKU 
 

 
       Prawidłowy rozwój lokalny oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców może być 
zagwarantowany głównie poprzez aktywność społeczności lokalnej  skupionej w organizacjach 
pozarządowych oraz inicjatywy samorządu lokalnego. Program stanowi element polityki społecznej 
realizowanej ze środków finansowych gminy. 
                                                              
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
 
Podstawą Rocznego programu współpracy samorządu  z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego dalej „Programem”, 
jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
/Dz. U. Nr 96 poz. 873/. 

§ 2 

1. Ilekroć w Programie jest mowa o:  

1/ „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873/,  

2/ „uchwale” - rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,  

3/ „Gminie” - rozumie się przez to Gminę Tarnów Opolski,  

4/ „podmiotach programu” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,  

5/ „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./,  

6/ „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w 
art.13 ustawy. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Rozdział II 
 

Obszar i forma współpracy z organizacjami pozarządowymi 

§ 3 

 
1. Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), a w 

szczególności zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

§ 4 

1. Zadaniem Programu jest wspieranie działalności zespołów artystycznych 

§ 5 

 
1. Rada Gminy corocznie uchwałą budżetową określi wysokość środków przeznaczonych na 

realizację zadania ze sfery publicznej przez organizacje pozarządowe. 
2. Wysokość środków jakie Rada Gminy przeznaczy na realizację zadania gminy przez 

organizacje pozarządowe zostanie podana do wiadomości publicznej. 
 

§ 6 
 

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego jest formą wsparcia takiego zadania wraz  z 
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

2. Przyznanie dotacji następuje na podstawie wniosku podmiotu.  

3. Wniosek, o dotację powinien być złożony w terminie do 15 października danego  roku na rok  
następny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może  być złożony po upływie 
ww. terminu. 

4. Dotacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystane na:  

1) remonty budynków, z wyjątkiem obiektów będących własnością Gminy, 

2) zadania i zakupy inwestycyjne,  

3) zakupy gruntów,  

4) działalność gospodarczą,  

5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu,  

6) działalność polityczną. 
5. W celu zapewnienia lepszych warunków dla funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

których terenem działania jest obszar gminy oraz obszar województwa opolskiego w zakresie 
realizacji zadań na rzecz własnych obywateli, Rada Gminy oraz Wójt będą wspierać ich 
inicjatywy zmierzające do umocnienia organizacji pozarządowych. 

Gmina udzielać będzie organizacjom pozarządowym w ramach posiadanych 
możliwości wielopłaszczyznowej pomocy oraz wsparcia również  w poza finansowych formach 
w szczególności zaś poprzez: 
a) udostępnianie lokali komunalnych na okolicznościowe spotkania organizacji, 
b) informowanie o możliwościach pozyskiwania przez organizacje pozarządowe środków 

finansowych z innych źródeł, 
c) pomoc w uzyskaniu informacji na temat możliwości nawiązania kontaktów i współpracy 

pomiędzy organizacjami pozarządowymi, 
d) utworzenie w Biuletynie Informacji Publicznej strony poświęconej organizacjom 

pozarządowym prowadzących działalność na terenie gminy. 
 

6. Pomocy techniczno – rzeczowej udziela Wójt Gminy na wniosek podmiotu. 



 
§ 7 

 

1. Zlecanie zadań, o których mowa w § 4, następuje w trybie konkursu, chyba że przepisy 
odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

2. Konkurs dotyczący zadania określonego w § 4 ogłasza Wójt Gminy.  
3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 30 dni 

 
§ 8 

 
1. Wzory dokumentów związanych z realizacją programu określa rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 27 XII 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 264, poz. 2207/. 

 
 
 
 

Rozdział III 
Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

 

1. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 
aniżeli przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się 
tryb w nich określony. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XIV/104/07  

Rady Gminy Tarnów Opolski 

                                                                                                                                              z dnia  21 grudnia 2007 r. 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

W GMINIE TARNÓW OPOLSKI 

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

W 2008 ROKU. 

 
       Prawidłowy rozwój lokalny oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców może być 
zagwarantowany głównie poprzez aktywność społeczności lokalnej  skupionej w organizacjach 
pozarządowych oraz inicjatywy samorządu lokalnego. Program stanowi element polityki społecznej 
realizowanej ze środków finansowych gminy. Program stanowi element polityki społecznej 
realizowanej ze środków finansowych gminy. 

                                                              

 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 
Podstawą Rocznego programu współpracy samorządu  z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego dalej „Programem”, 
jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
/Dz. U. Nr 96 poz. 873/. 

§ 2 

1. Ilekroć w Programie jest mowa o:  

1/ „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873/,  

2/ „uchwale” - rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,  

3/ „Gminie” - rozumie się przez to Gminę Tarnów Opolski,  

4/ „podmiotach programu” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,  

5/ „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./,  

6/ „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w 
art.13 ustawy. 

 
 
 
 
 
 



 
Rozdział II 

 

Obszar i forma współpracy z organizacjami pozarządowymi 

§ 3 

 
1. Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), a w 
szczególności zadań z zakresu pomocy społecznej   (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001. 
Nr 273, poz. 2703) polegającego na pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, 
niepełnosprawnych, samotnych i starszych. 

§ 4 

 
1. Zadaniem Programu jest pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, 

niepełnosprawnych, samotnych i starych. 
 

§ 5 

 
1. Rada Gminy corocznie uchwałą budżetową określi wysokość środków przeznaczonych na 
realizację zadania ze sfery publicznej przez organizacje pozarządowe. 
2. Wysokość środków jakie Rada Gminy przeznaczy na realizację zadania gminy przez 
organizacje pozarządowe zostanie podana do wiadomości publicznej. 

 
§ 6 

 

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego jest formą wsparcia takiego zadania wraz  z 
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

2. Przyznanie dotacji następuje na podstawie wniosku podmiotu.  

3. Wniosek, o dotację powinien być złożony w terminie do 15 października danego  roku na rok  
następny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może  być złożony po upływie 
ww. terminu. 

4. Dotacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystane na:  

1) remonty budynków, z wyjątkiem obiektów będących własnością Gminy, 

2) zadania i zakupy inwestycyjne,  

      3) zakupy gruntów,  

4) działalność gospodarczą,  

5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu,  

6) działalność polityczną. 
5. W celu zapewnienia lepszych warunków dla funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

których terenem działania jest obszar gminy lub ewentualnie obszary innych gmin w zakresie 
realizacji zadań na rzecz własnych obywateli, Rada Gminy oraz Wójt będą wspierać ich 
inicjatywy zmierzające do umocnienia organizacji pozarządowych. 

Gmina udzielać będzie organizacjom pozarządowym w ramach posiadanych 
możliwości wielopłaszczyznowej pomocy oraz wsparcia również w poza finansowych formach 
w szczególności zaś poprzez: 
a) udostępnianie lokali komunalnych na okolicznościowe spotkania organizacji, 
b) informowanie o możliwościach pozyskiwania przez organizacje pozarządowe środków   
    finansowych z innych źródeł, 



c) pomoc w uzyskaniu informacji na temat możliwości nawiązania kontaktów i współpracy 
pomiędzy organizacjami pozarządowymi, 
d) utworzenie w Biuletynie Informacji Publicznej strony poświęconej organizacjom 
pozarządowym prowadzących działalność na terenie gminy. 

 
6. Pomocy techniczno – rzeczowej udziela Wójt Gminy na wniosek podmiotu. 

 
 

§ 7 
 

1. Zlecanie zadań, o których mowa w § 4, następuje w trybie konkursu, chyba że przepisy 
odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

2. Konkurs dotyczący zadania określonego w § 4 ogłasza Wójt Gminy.  
3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 30 dni 

 
 

§ 8 
 

1. Wzory dokumentów związanych z realizacją programu określa rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 
193, poz. 1891/. 

 
Rozdział III 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

 

1. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań 
publicznych     organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego aniżeli przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
stosuje się tryb w nich określony. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

 
 
 
 
 
 


