
    Uchwała Nr XIX/124/08 
Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 13 lutego 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 
2008 rok”  
 
         Na podstawie art. 7 ust.19, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                       
o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z póź zm.), w związku z art. 5 ust.3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r.Nr 96 
poz. 873) 
uchwala się, co następuje:  
§ 1 Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku 
publicznego i wolontariacie na 2008 rok. 
 
§2 Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 
a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, 
b) organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i 
jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalność poŜytku publicznego i o wolontariacie, 
c) programie - rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami 

pozarządowym oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
 

§ 3 Gmina Kłodawa prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi .Celem głównym 
współpracy jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez 
budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, wspieranie 
tych organizacji w realizacji celów społecznych.  
 
§4 Rada Gminy zapewnia środki, zgodnie z zapisem uchwały budŜetowej, na realizację zadań 
własnych przez organizacje pozarządowe i wskaŜe zadania priorytetowe.  
 
§5 Sfera zadań publicznych Gminy które w świetle przepisów Ustawy realizowane są we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy obejmuje 
zadania w zakresie: 
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób; 
2) działalności charytatywnej; 
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 
5) promocji i ochrony zdrowia; 
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
7) upowszechniania i ochrony praw kobiet na rzecz równych praw kobiet i męŜczyzn; 
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroŜonych 
zwolnieniem z pracy; 
10)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
11)nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
12)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
13)krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy; 
14)upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 



15)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
16)porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 
17)upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takŜe   
działań wspomagających rozwój demokracji; 
19)ratownictwa i ochrony ludności; 
20)pomocy ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  
 i zagranicą; 
21)upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
22)działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 
23)promocji i organizacji wolontariatu; 
24)działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 
§6 Współpraca ta moŜe odbywać się w szczególności w formach: 
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 
ustawy,zadań publicznych, poprzez wspieranie takich zadań szczegółowo opisanych w § 4 wraz z 
udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 
zharmonizowania tych kierunków 
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 
ustawy, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych z 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów oraz przedstawicieli właściwych 
organów administracji publicznej. 
Współpraca odbywać się będzie na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
 
§ 7 Współpraca ta moŜe odbywać się w szczególności w zakresie: 
a)upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
b) kultury, 
c)wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu   
zharmonizowania tych kierunków poprzez: 
- udział przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesjach Rady Gminy, 
- przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych 
zadaniach sfery publicznej; 
d)konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
organizacji a takŜe informowania przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy, na 
których będą dyskutowane projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem 
działalności tych organizacji, 
e)tworzenia w razie potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym; 
f)umieszczania na stronie internetowej Gminy i BIP informacji o przepisach prawnych dotyczących 
działalności poŜytku publicznego, planach współpracy, ogłoszenia o otwartym konkursie ofert i 
innych; 
g)promocję i wsparcie działalności organizacji pozarządowych np. poprzez zapraszanie do udziału 
w posiedzeniach merytorycznych, informowanie społeczeństwa o udziale organizacji 
samorządowych w pracach na rzecz gminy na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń, 
nieodpłatne udostępnianie sali; 
h)doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom np.w przygotowaniu 
projektów i pisaniu wniosków.  
 



§ 8 Przedmiotem współpracy organów Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi jest: 
-realizacja zadań Gminy Kłodawa w zakresie art. 4 ust.1 ustawy o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie; 
- podwyŜszanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy, 
– określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania. 

 
§ 9 Program adresowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących, odpowiednio do 
terytorialnego zakresu działania Gminy Kłodawa, działalność poŜytku publicznego w zakresie 
odpowiadającym jego zadaniom . 
 
§ 10 Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy zgłaszać oferty realizacji zadań 
publicznych. 
Oferty te będą rozpatrywane wg następujących kryteriów: 
- zbieŜność projektu ze strategią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi; -merytoryczna 
wartość projektu; 
- korzyści z realizacji projektu dla mieszkańców gminy; 
- koszty projektu; 
- kompetencje  i doświadczenia podmiotów w realizacji projektów tematycznie związanych z 
proponowanym; 
-przebieg dotychczasowej współpracy z gminą; 
-zgodność projektu z celami statutowymi wnioskodawcy. 
 
§ 11Wybór zleceniobiorcy zadania, zarówno zaproponowanego przez organizacje pozarządowe jak 
i przez Wójta Gminy, nastąpi w drodze otwartego konkursu ofert. 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawierać będzie informacje o: 
- wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego zadania; 
- zasadach przyznawania dotacji; 
- rodzaju zadania 
- terminach i warunkach realizacji zadania; 
- terminie składania ofert; 
- terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty 
– zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi 
kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom 
pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym 
podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym. 
 

§ 12 Wójt Gminy zlecając zadanie publiczne dokona kontroli i oceny realizacji zdania, w 
szczególności:stanu realizacji zadania, efektywności i jakości wykonania zadania,prawidłowości 
wykorzystania środków otrzymanych na realizacje zadania,prowadzenia dokumentacji określonej w 
przepisach prawa i w postanowieniach umowy. 
 
§ 13W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy  Prawo zamówień publicznych. 
 
§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
§ 15 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                                   Andrzej Legan 
 


