
Uchwałą na XXVII/116/04 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 26 października 2004 r. 
 
 
 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Gminy Ujazd z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym(Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; 
Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 roku Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 5 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203). Rada Miejska 
w Ujeździe uchwala co następuje: 

§ 1 

Uchwala  „Program współpracy Samorządu Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2005”,  
o nastepującej treści: 
 

I 
1. Rozwój Miasta i Gminy Ujazd oraz zaspokajanie potrzeb wspólnoty, którą tworzą 

mieszkańcy, zaleŜny jest w duŜym stopniu od dobrowolnej aktywności Obywateli  
     w sprawach, które oni sami uwaŜają za waŜne dla społeczeństwa. 
2. Z mocy ustawy, samorząd jest formą organizacji wszystkich mieszkańców Gminy. 

Naturalnym i najbliŜszym partnerem władz samorządowych, są organizacje pozarządowe – 
dobrowolne, niezaleŜne i społeczne stowarzyszenia obywatelskie. 

3. Działania władz samorządowych i organizacji pozarządowych uzupełniają się, tworząc 
wspólnie szeroką platformę samorealizacji mieszkańców w pracy na rzecz własnej 
wspólnoty. 

4. Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi otwiera szansę na lepsze, 
efektywniejsze i skuteczniejsze działanie dla ciągłej poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 
Gminy. 

II 
    Program obejmuje swym zasięgiem sferę zadań publicznych, wymienianych  
    w art.4 ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności poŜytku publicznego. 
 

III 
Współpraca samorządu Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
pozytku publicznego odbywa się na  następujących zasadach: 
1. Pomocniczości – poprzez powierzenie realizacji publicznych zadań gminy – organizacjom 

pozarządowym lub innym podmiotom, które zagwarantują ich wykonanie w sposób 
profesjonalny, efektywny i terminowy. 

2. Suwerenności Stron – poprzez poszanowanie autonomii organizacji i niezaleŜności w swej 
działalności statutowej. 

3. Partnerstwa – poprzez wspólne dąŜenie do osiągnięcia moŜliwie najlepszych efektów  
     w realizacji powierzonych zadań oraz gwarancję współpracy na warunkach określonych  
     w umowie. 



4. Uczciwej konkurencji i jawności – poprzez kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, 
opartych na równych i jawnych kryteriach wspierania finansowego i pozafinansowego  
organizacji pozarządowych. 

IV 
    Kierunki podejmowanej współpracy obejmować będą w szczególności zadania 
    związane z: 
1. Upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz zapewnianiem dzieciom i młodzieŜy 

aktywnych form wypoczynku i rekreacji. 
2. Rozwijaniem działalności na rzecz integracji europejskiej oraz nawiązywanie partnerskich 

kontaktów z innymi społecznościami lokalnymi. 
3. Ochroną dziedzictwa kulturowego, tradycji i toŜsamości regionalnej. 
4. Promocją działalności na rzecz mniejszości  narodowych i etnicznych. 
5. Rozwojem integracji wspólnot i społeczności lokalnych. 
6. Ochroną zdrowia i opieki społecznej 
7. Ochroną i promocją walorów ekologicznych Gminy 
8. Zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli i ich mienia. 

 
V 

W ramach niniejszego programu organizacje pozarządowe oraz inne podmioty realizujące   
zadania ze sfery poŜytku publicznego, mogą korzystać z dotacji z budŜetu Gminy poprzez : 
1. Dofinansowanie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadań 

zgodnych z ustawowymi celami i kierunkami działania Gminy. 
2. Sfinansowanie ponoszonych wydatków na realizację powierzonych przez Gminę zadań. 
 

VI 
1. Zlecenie realizacji zadań Gminy organizacjom pozarządowym i podmiotom poŜytku 

publicznego następuje zgodnie z ustawą w trybie otwartych konkursów ofert, 
rozstrzyganych przez Komisje Konkursowe. 

2. Roztrzygnięcie Komisji Konkursowej podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza. 
3. Podmioty korzystające z dotacji na realizację zadań publicznych są zobowiązane do: 
     a) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania, wraz z finansowym rozliczeniem    

zadania. 
     b) udostępnienia do wglądu oryginałów faktur i rachunków, dotyczących rozliczenia 
     finansowego dotacji. 
4.  Komisja Konkursowa powoływana jest kaŜdorazowo przez Burmistrza. 
 

VII 
    Współpraca Gminy z podmiotami poŜytku publicznego moŜe odbywać się równieŜ  
     poprzez: 
1. Wzajemne informowanie o planowych i podejmowanych działaniach. 
2. Udzielanie pomocy w organizacji spotkań, szkoleń, konferencji, których tematyka 

związana jest z Programem – np. nieodpłatne udostępnienie lokali będących w dyspozycji 
Gminy. 

3. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych, na realizację zadań 
publicznych z innych źródeł niŜ dotacja z budŜetu Gminy 

4. Udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z innymi partnerami 
realizującymi działalność poŜytku publicznego, w tym równieŜ kontaktów 
międzynarodowych. 

 
 



VIII 
    Uchwała budŜetowa określi wysokość środków przeznaczonych na dotowanie zadań 
    publicznych Gminy powierzonych organizacjom pozarządowym. 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Ujeździe. 
 
 
 
 
 
      Przewodniczący obrad 
      Piotr Kołodziej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXVII/116/2004 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 26.10.2004 r. 
 
PROGRAM 
 
    współpracy samorządu Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami         
    prowadzącymi działalność poŜytku publicznego, na rok 2005. 
I. 
5. Rozwój Miasta i Gminy Ujazd oraz zaspokajanie potrzeb wspólnoty, którą tworzą 

mieszkańcy, zaleŜny jest w duŜym stopniu od dobrowolnej aktywności Obywateli  
     w sprawach, które oni sami uwaŜają za waŜne dla społeczeństwa. 
6. Z mocy ustawy, samorząd jest formą organizacji wszystkich mieszkańców Gminy. 

Naturalnym i najbliŜszym partnerem władz samorządowych, są organizacje pozarządowe – 
dobrowolne, niezaleŜne i społeczne stowarzyszenia obywatelskie. 

7. Działania władz samorządowych i organizacji pozarządowych uzupełniają się, tworząc 
wspólnie szeroką platformę samorealizacji mieszkańców w pracy na rzecz własnej 
wspólnoty. 

8. Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi otwiera szansę na lepsze, 
efektywniejsze i skuteczniejsze działanie dla ciągłej poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 
Gminy. 

II. 
    Program obejmuje swym zasięgiem sferę zadań publicznych, wymienianych  
    w art.4 ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności poŜytku publicznego. 
 
III. 
Współpraca samorządu Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
odbywa się na  następujących zasadach: 
5. Pomocniczości – poprzez powierzenie realizacji publicznych zadań gminy – organizacjom 

pozarządowym lub innym podmiotom, które zagwarantują ich wykonanie w sposób 
profesjonalny, efektywny i terminowy. 

6.  
7. Suwerenności Stron – poprzez poszanowanie autonomii organizacji i niezaleŜności w swej 

działalności statutowej. 
8. Partnerstwa – poprzez wspólne dąŜenie do osiągnięcia moŜliwie najlepszych efektów  
     w realizacji powierzonych zadań oraz gwarancję współpracy na warunkach określonych  
     w umowie. 
9. Uczciwej konkurencji i jawności – poprzez kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, 

opartych na równych i jawnych kryteriach wspierania finansowego i pozafinansowego  
organizacji pozarządowych. 

IV. 
    Kierunki podejmowanej współpracy obejmować będą w szczególności zadania 
    związane z: 
9. Upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz zapewnianiem dzieciom i młodzieŜy 

aktywnych form wypoczynku i rekreacji. 
10. Rozwijaniem działalności na rzecz integracji europejskiej oraz nawiązywanie 

partnerskich kontaktów z innymi społecznościami lokalnymi. 
11. Ochroną dziedzictwa kulturowego i tradycji. 
12. Ochroną zdrowia i opieki społecznej 
13. Ochroną i promocją walorów ekologicznych Gminy 



14. Zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli i ich mienia. 
 
V. 
    W ramach niniejszego programu organizacje pozarządowe oraz inne podmioty realizujące   
   zadania ze sfery poŜytku publicznego, mogą korzystać z dotacji z budŜetu Gminy poprzez : 
3. Dofinansowanie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadań 

zgodnych z ustawowymi celami i kierunkami działania Gminy. 
4. Sfinansowanie ponoszonych wydatków na realizację powierzonych przez Gminę zadań. 
 
VI 
4. Zlecenie realizacji zadań Gminy organizacjom i podmiotom poŜytku publicznego 

następuje zgodnie z ustawą w trybie otwartych konkursów ofert, rozstrzyganych przez 
Komisje Konkursowe. 

5. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz po wyborze 
najkorzystniejszej oferty realizacji zadania. 

6. Podmioty korzystające z dotacji na realizację zadań publicznych są zobowiązane do: 
     a) przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania, wraz z finansowym rozliczeniem    

zadania. 
     b) udostępnienia do wglądu oryginałów faktur i rachunków, dotyczących rozliczenia 
    finansowego dotacji. 
 
VII 
    Współpraca Gminy z podmiotami poŜytku publicznego moŜe odbywać się równieŜ  
     poprzez: 
5. Wzajemne informowanie o planowych i podejmowanych działaniach. 
6. Udzielanie pomocy w organizacji spotkań, szkoleń, konferencji, których tematyka 

związana jest z Programem – np. nieodpłatne udostępnienie lokali będących w dyspozycji 
Gminy. 

7. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych, na realizację zadań 
publicznych z innych źródeł niŜ dotacja z budŜetu Gminy 

8. Udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z innymi partnerami 
realizującymi działalność poŜytku publicznego, w tym równieŜ kontaktów 
międzynarodowych. 

VIII 
    Uchwała budŜetowa określi wysokość środków przeznaczonych na dotowanie zadań 
    publicznych Gminy powierzonych organizacjom pozarządowym. 
 
 


