
 

PROJEKT 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CEGŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

INNYMI PODMIOTAMI PROWDZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO w ROKU 

2016  

Uznając ogromne znaczenie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe dla 

życia społeczności lokalnej, a także istotę rozwoju wzajemnych relacji miedzy podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego a administracją publiczną, Rada Gminy 

Cegłów przyjmuje program współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego .  

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne  
§ 1  

Program określa zakres i formy współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

§ 2  

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:  

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 t. j.),  

2. organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 

3 ust.2 ustawy oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.  

3. programie - rozumie się przez to program współpracy Gminy Cegłów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego.  

ROZDZIAŁ II  

Cel główny i cele szczegółowe:  

§ 3  

Celem wprowadzenia Programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2016 jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego 

poprzez:  

a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, 

swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,  

b) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,  

c) aktywizacja społeczności lokalnej,  

d) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,  

e) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,  

f) integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę 

zadań publicznych,  



 

Zasady współpracy:  

§ 4  

Współpraca samorządu gminnego z organizacjami jest realizowana na zasadach 

określonych w art.5 ust 2ustawy (obejmujących pomocniczość, suwerenność stron, 

efektywność, uczciwą konkurencję, jawność i partnerstwo).  

Zakres przedmiotowy:  

§ 5  

Zakres współpracy Gminy Cegłów z organizacjami obejmuje strefę zadań publicznych 

należących do właściwości gminy, o których mowa wart. 4 ustawy a w szczególności:  

1. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,  

2. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,  

3. kulturę fizyczną i sport,  

4. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży  

5. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,  

6.  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między   społeczeństwami,  
7. ratownictwo i ochrona ludności.  

§ 6  
Zadania przeznaczone do realizacji w roku 2016 przez organizacje dotyczą:  

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:  

a) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,  

b) wspieranie udziału drużyn sportowych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu 

gminnym i ponadgminnym,  

c) organizowanie imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych, w szczególności 

zawodów sportowych, turniejów oraz innych o podobnym charakterze.  

2. Kultury i sztuki:  

a) wspomaganie działań istniejących Kół Gospodyń Wiejskich,  

b) wspomaganie działań chórów i zespołów śpiewaczych podtrzymujących tradycję i 

kulturę, w tym kulturę lokalną,  

c) wspieranie działań podtrzymujących rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, 

kulturowej oraz tożsamości lokalnej,  

d) organizowanie wystaw, koncertów i innych imprez kulturalnych.  

3. Wspieranie i wspomaganie działań opiekuńczo - wychowawczych poprzez:  

a) prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin ubogich i 

dysfunkcyjnych,  

b) prowadzenie działań na rzecz młodzieży,  

4. Organizowanie:  

a) wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,  

b) ruchu krajoznawczego na terenie gminy i powiatu,  

5. Rozszerzanie wiedzy na temat przyrody środowiska lokalnego:  

a) organizowanie wystaw przyrodoznawczych,  

6. nawiązywanie współpracy z gminami krajów Unii Europejskiej,  

7. wspomaganie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Cegłów.  

Priorytetowe zadania publiczne  

§ 7  
W 2016 r. za priorytetowe zadania publiczne uznaje się:  
1. Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania:  

a) wspieranie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym,  



 

b) realizacja zadań wspierających rozwój nauki i edukacji wśród społeczeństwa Gminy 

Cegłów,  

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i sportu obejmujące:  

a) szkolenie sportowe, w tym wsparcie dyscyplin olimpijskich,  

b) realizacja projektów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii i 

alkoholizmu wśród społeczeństwa,  

c) poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży - realizacja programów 

sportowych o charakterze edukacyjno - wychowawczym, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu,  

d) promocja sportu i wykorzystywanie funkcji integracyjno - społecznych kultury 

fizycznej, sportu, jako czynnika tworzącego poczucie przynależności do wspólnoty 

lokalnej,  

e) wspieranie organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury fizycznej,  

f) wspieranie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury.  

ROZDZIAŁ III 

Formy współpracy  

§ 8  

1.  Współpraca Gminy z organizacjami może odbywać się w szczególności w następujących 

formach:  

a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji,  

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji,  

2. Formy współpracy mogą obejmować w szczególności:  

a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których 

tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia 

lokalu, środków technicznych itp.,  

b) udzielanie pomocy w pozyskaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z 

innych źródeł niż dotacja Gminy,  

c) organizację przez gminę lub współudział Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, 

spotkań, forum wymiany doświadczeń itp.,  

d) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu, w tym na 

stronach internetowych Gminy,  

e) wsparcie utrzymania infrastruktury i sprzętu służącego działaniom ratowniczym.  

Sposób realizacji programu  

§ 9  

Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w formach określonych w § 8 pkt. 1 może odbywać 

się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb 

zlecania lub jeżeli dane zadania mogą być zrealizowane efektywniej w inny sposób określony w 

przepisach odrębnych.  

§ 10  

Mieszkańcy Gminy i organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań 

publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, które są realizowane dotychczas w inny sposób, np. przez 

organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy.  



 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych  

§ 11  

1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań 

publicznych gminy, wynikającym z Programu współpracy z organizacjami w celu 

opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert Wójt Gminy Cegłów 

powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.  

2. W skład Komisji wchodzą:  

a) przewodniczący Komisji - wyznaczony przez Wójta Gminy Cegłów  

b)  pracownicy Urzędu Gminy Cegłów wyznaczeni przez Wójta w liczbie, co najmniej 

dwóch;  

c) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 

wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

wart. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie;  

d) w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkursy 

dotyczą.  

3. Do zadań komisji należy:  

a) ocena formalna złożonych wniosków  

b) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy  

c)  sporządzenie protokołu z prac komisji zawierającego propozycję podziału środków.  

4. Imienny skład Komisji określi Wójt Gminy Cegłów w formie zarządzenia.  

Wysokość środków przeznaczonych na realizacje programu  

§ 12  
Warunkiem zlecenia przez Gminę organizacji zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego 
realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą.  

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych objętych 

programem określa corocznie Rada Gminy w budżecie gminy na kolejne lata objęte Programem.  

§ 13  
Organizacje w okresie otrzymywania dotacji są zobowiązane do zamieszczania w swoich materiałach 
informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Cegłów.  

Okres realizacji programu  

§ 14  

Niniejszy Program współpracy z organizacjami jest uchwalany na okres od 01.01.2016 r. do 

31.12.2016 r.  

ROZDZIAŁ IV  

Sposób oceny realizacji programu.  

§ 15  

Do dnia 30 kwietnia 2017 roku, Wójt Gminy przedkładać będzie Radzie Gminy 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.  

 
 


