
                                                                                 
 

                                                                                
 

UCHWAŁA  Nr XXV/164/2009  
 

Rady  Gminy w  Polskiej Cerekwi 
z  dnia 26 listopada 2009 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 
w 2010 roku „ 
 
    Działając na podstawie art.18 ust.2  pkt 15 ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie 
gminnym /tekst jedn. Dz. U. z  2001 r., Nr 142  poz. 1591 , Dz. U. z  2002 r. Nr  23 poz. 220,  
Nr 62  poz. 558, Nr 113  poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214   poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., 
Nr  80  poz.717, Nr 162  poz. 1568, Dz. U. z  2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 
2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 
1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 
651, Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 
157, poz. 1241 /,  Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje : 
 

§  1 
 
   Przyjmuje się  „Program współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 
2010 roku "„ zwany dalej  Programem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§  2 
 
   Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłoŜenia Radzie Gminy sprawozdań z realizacji 
rzeczowo- finansowej Programu w terminach : do 30.09.2010 r. za okres I półrocza oraz do 
28.02.2011 r.  za cały rok 2010 

§  3 
 
   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 
 

§  4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku .  
Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi oraz na oficjalnej 
stronie internetowej Gminy Polska Cerekiew.  

 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy        

                                                                                  Jerzy Kołeczko 



 
 

                                                                                                                                                                     Załącznik 
                                                                                                                               do uchwały nr  …………………. 
                                                                                                                               Rady Gminy w  Polskiej Cerekwi 
                                                                                                                               z dnia …………………………... 
 

 
 

P  R  O  G  R  A  M 
współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i 
innymi organizacjami prowadzącymi działalność  poŜytku publicznego  

w roku 2010. 
 

 
 Rozdział I 
 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§  1 
 
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 
 
1/ ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku    
    publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ , 
2/ dotacji – naleŜy przez to rozumieć dotacje w zrozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
    o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873  
    z późn.. zm./ 
3/ organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizacje pozarządowe o których  
    mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o    
    wolontariacie /Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz.873 z późn. zm./ , 
4/ Gminie – rozumie się przez to Gminę Polska Cerekiew, 
5/ Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy Polska Cerekiew, 
6/ Wójcie Gminy – rozumie się przez to Wójta Gminy Polska Cerekiew. 
 

§ 2 
 

Program jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej. 
Program określa formy , zasady i zakres współpracy organów Gminy Polska Cerekiew z 
organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego, a takŜe priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z 
udzieleniem pomocy publicznej. 

 
§  3 

 
W 2010 roku współpraca Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi będzie 
realizowana w następujących formach : 

                                                      
 

1. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 
ustawy zadań publicznych , poprzez wspieranie takich zadań wraz z  udzieleniem dotacji 
na dofinansowanie ich realizacji. 



 
 
2. Wzajemne informowanie się przez Gminę i organizacje o planowanych kierunkach 

działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków , 
 

3. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odpowiednio do 
zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach  dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji,  

 
4. Tworzenie z inicjatywy Wójta Gminy bądź organizacji wspólnych zespołów zadaniowych 

o charakterze inicjatywnym i doradczym złoŜonych z przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, innych podmiotów oraz przedstawicieli właściwych organów 
administracji publicznej ,przygotowania projektów uchwał Rady Gminy w sprawach 
dotyczących działalności poŜytku publicznego, 

 
5. Współpraca przy pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, 
 
6. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, 
 
7. Współpraca z mediami – rozpowszechnianie informacji, 
 
 
 
 Rozdział II 
 
PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJ Ę PROGRAMU 
 
 

§  4 
 
 
1. Wójt Gminy Polska Cerekiew jest odpowiedzialny za realizację programu  w zakresie : 
 
1/ podejmowanie decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
2/ dysponowania środkami na ten cel, w ramach budŜetu gminy, 
3/ ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i ustalania składu  
    Komisji Konkursowych, 
 
2. Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi jest odpowiedzialny za  
    realizację programu w zakresie : 
 
1/ utrzymywania bieŜących kontaktów z organizacjami pozarządowymi, 
2/ prawidłowego funkcjonowania współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, 
3/ koordynowania i promocji programu współpracy, 
4/ przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych  konkursach ofert na realizację zadań  
    poŜytku publicznego, 
5/ organizowania prac Komisji Konkursowych rozpatrujących oferty, 
6/ publikowania wyników konkursów, 
7/ sporządzania umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach. 
 
 
 



 
3. Skarbnik Gminy jest odpowiedzialny za realizację programu w zakresie : 
 
1/ terminowego przekazywania  dotacji na realizację zadań poŜytku publicznego  
    organizacjom, które wygrały konkurs, 
2/ rozliczania i kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji przez organizacje poŜytku  
     publicznego. 
 
 
Rozdział III 
 
PROCEDURA KONSULTOWANIA UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO 
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY POLSKA CEREKIEW Z ORGANIZ ACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 
 

§  5 
 
1. Zorganizowanie spotkania władz gminy z przedstawicielami organizacji pozarządowych w   
terminie do końca października w tym : 
 
- wysłanie zaproszeń wraz z tematyką spotkania oraz tekstem projektu /termin spotkania 

wyznacza się w zaproszeniu na 14 dni od daty wysłania zaproszenia/, 
-    o terminie spotkania informowane będą wszystkie organizacje działające na terenie gminy. 
 
2. Spotkanie z organizacjami : 
 
- w ramach spotkania organizacje będą miały moŜliwość przedstawienia swoich wniosków, 

propozycji, uwag do projektu uchwały o współpracy, 
- konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące załoŜeń projektu. 
 
3. Analiza wyników konsultacji. 
 
4. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu. 
 
5. Przyjęcie programu przez Radę Gminy 
 
6. Przesłanie wszystkim organizacjom pozarządowym przyjętego tekstu programu. 
 
7. Podanie do publicznej wiadomości treści przyjętego programu: Internet , BIP, tablica  
   ogłoszeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rozdział IV 
 
OBSZARY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI  POZARZADOWYMI W   
ROKU 2010 
 

§ 6 
 
Obszarami współpracy w roku 2010 są : 
 
1. z zakresu  ochrony i promocji zdrowia : 
 
a/ realizacja zadań  „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów     
alkoholowych w Gminie Polska Cerekiew „ , 
b/ promowanie zdrowego trybu Ŝycia poprzez organizowanie imprez kulturalnych  
sportowych i wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy, 
c/ informowanie o negatywnych skutkach dotyczących alkoholu i narkotyków, 
d/ ograniczanie dostępu młodzieŜy do alkoholu, papierosów i narkotyków, 
e/ pomoc dzieciom i młodzieŜy  wychowującym się w rodzinach dotkniętych problemem        
alkoholizmu , 
f/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, edukacja, uświadamianie, interwencja, 
g/ udzielanie  dzieciom i młodzieŜy  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
h/ wdraŜanie programów prozdrowotnych i proekologicznych. 
i/ pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu 
j/ rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych 
 
2. z zakresu oświaty, kultury, sportu i rekreacji : 
 
a/ rozwój sportu wśród ludności gminy oraz pobudzanie zainteresowania do uprawiania 
sportu wśród dzieci i młodzieŜy, 
b/ przygotowanie, organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i 
międzynarodowych imprezach, przedsięwzięciach kulturalnych, wychowawczych i sportowo 
rekreacyjnych, 
c/ organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, wspieranie inicjatywy organizacji do 
tego powołanych, rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego,  
d/ tworzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieŜy, 
e/ organizowanie dzieciom wypoczynku letniego i zimowego, 
f/ wyrównywanie szans edukacyjnych, 
g/ wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, 
h/ wspieranie aktywności emerytów , rencistów i osób niepełnosprawnych, 
i/ wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, 
j/ rozwijanie wśród ludności gminy, a w szczególności wśród dzieci i młodzieŜy świadomości 
kultury regionalnej, 
k/ przedsięwzięcia o tematyce etycznej, moralnej, poznawczej, 
l/ organizowanie konkursów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy. 
m/ krzewienie, popularyzacja i rozwój kultury i sztuki mniejszości narodowych 
 
Przy realizacji w/w zadań naleŜy zwrócić szczególną uwagę na osiągnięcie załoŜonych celów 
wychowawczych. 
 
 
 



 
Rozdział V 
 
FINANSOWANIE PROGRAMU 
 

§  7 
 
Program będzie finansowy ze środków własnych Gminy. Wysokość środków przewidzianych 
na realizacje zadań programowych, w szczególności na zlecanie zadań organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom, zostanie określona w uchwale budŜetowej Gminy na 
2010 r. 
Poszczególne zadania, zlecane organizacjom pozarządowym, finansowane będą ze środków 
przewidzianych w budŜecie Gminy. 
 
 
 
 
Rozdział VI 
 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§  8 
 
Organizacja w zakresie otrzymania środków publicznych z budŜetu Gminy jest zobowiązana 
do zamieszczania na swoich materiałach informacji o finansowaniu  lub dofinansowaniu 
zadania przez Gminę. 
 
 
 


