
P R O J E K T 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2010 ROK 

 

§ 1 

Program Współpracy Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r. został opracowany na 

podstawie konsultacji z aktywnie działającymi na terenie gminy organizacjami 

pozarządowymi.  

Jego głównym celem jest podniesienie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań 

publicznych poprzez osiąganie maksymalnych efektów przy ponoszonych nakładach. 

Program współpracy określa obszary i priorytety działań na jakie Gmina Puchaczów w 2010 

roku przeznaczy środki budżetowe. 

Kryteriami wyboru poszczególnych obszarów finansowania są: 

- potrzeby Gminy, 

- potencjał oraz doświadczenie organizacji pozarządowych. 

§ 2 

Współpraca z podmiotami programu dotyczy zadań własnych Gminy. 

§ 3 

Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego może odbywać się w następujących formach: 

1. Zlecanie realizacji zadań poprzez wspieranie ich wykonania wraz z udzielaniem dotacji                           

na dofinansowanie ich realizacji, 

2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie         

w celu zharmonizowania tych kierunków, 

3. Udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji w skali lokalnej          

i regionalnej, 

4. Udzielanie rekomendacji organizacjom, które ubiegają się o dofinansowanie z innych 

źródeł, 

5. Udzielanie pomocy merytorycznej  związanej z realizacją wykonywanych zadań 

publicznych. 

6. Wspomaganie techniczne, szkoleniowe, lokalowe, informacyjne  podmiotów Programu. 

7. Zorganizowanie w miesiącach wrzesień/październik 2010 spotkania przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego z przedstawicielami samorządu gminy, na którym zostanie podsumowana 
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współpraca samorządu i organizacji pozarządowych w bieżącym roku oraz omówione 

zostaną założenia do planu współpracy na rok 2011. 

§ 4 
 

1. Powierzanie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych określonych w § 3 pkt 1 odbywa 

się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 

873 z późn. zm.). 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteria oceny ofert    

i kontroli wykonania zadań publicznych zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego określi Wójt Gminy. 

3. Wójt Gminy w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową oraz zatwierdza 

regulamin określający tryb pracy komisji. 

§ 5 

Na rok 2010 ustala się grupy zadań, które do realizacji można zlecić organizacjom 

pozarządowym lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego           

w formie wparcia ich realizacji: 

1) w ramach ochrony i promocji zdrowia w szczególności: 

a. działalność profilaktyczna, edukacyjna, szkoleniowa w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii, 

b.   wychowanie i opieka nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologią. 

2) w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w szczególności: 

a.  promocja twórczości i tradycji lokalnej, 

b.  organizowanie różnorodnych form upowszechniania kultury, 

b. wspieranie działań i inicjatyw dzieci i młodzieży. 

3) w ramach kultury fizycznej i sportu w szczególności: 

a.  upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

b.  organizacja turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, 

c.  organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. 

§ 6 

Finansowanie programu 

1. Program współpracy finansowany jest z budżetu Gminy Puchaczów. Podstawowym 

kryterium, decydującym o udzieleniu wsparcia dla organizacji jest zgodność jej działalności 

statutowej ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy i jej mieszkańców.            

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłączenie organizacje, które prowadzą  swoją 
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działalność lub tę część działalności która jest dotowana – dla mieszkańców gminy 

Puchaczów. 

2. Pozostałe kryteria oceny:  

a. koszty projektu (minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania 

środków. Elementem oceny będzie między innymi  wkład własny organizacji i udział 

innych źródeł finansowania). 

b. dokonania organizacji (dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku). 

c. dotychczasowa współpraca z samorządem. 
 

3. Środki finansowe uzyskane w ramach programu współpracy nie mogą być 

wykorzystywane na: 

a. budowę i zakup budynków, zakup gruntów, 

b. działalność gospodarczą, 

c. działalność polityczną, religijną i światopoglądową, 

d. na uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania programu podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać Wójtowi za pośrednictwem właściwych 

referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy. 

 

 

 
 


