
UCHWALA Nr XXXI!222/2013 
Rady Grniny i Miasta w Drzewicy 

z dnia 7 listopada 2013 roku 

w sprawie: uchwalenia programu wspolpracy z organizacjami 
pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzacymi 
dzialalnosc pozytku publicznego na lata 2014 i 2015 

Na podstawic art. 5a ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 
pozytku publiczncgo i wolontariacie (tekst jcdnolity Dz. U. z 2012 r. Nr 234 poz. 
1536, z pozn, zm.) Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala co nastepujc: 

§ 1. Uchwala sie .Program wspolpracy Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2014 i 
2015 z organizacjami pozarzadowyrni oraz innymi podmiotami prowadzacymi 
dzialalnosc pozytku publicznego" stanowiacy zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2, Wykonanie uchwaly powierza siy 13urmistrzowi Gminy i Miasta w Drzcwica. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

• PRZEWODNICZf\CA 

Rady Hl~inYiJ Miasta w Drzewicy 

J\}~/JI' 
Maria Teres~vvl'1"o~<Ikowska 



Zsiecznik. Nr 1 
do Uchwa~ NrX?C<U222a013 
Rady Gminy i Miasta wDrzewicy 
z dnia 07 /istopada 2013 r. 

Program Wsprnpracy
 

z Organizacjami Pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi
 

dzlatalnosc poi:ytku publicznego na rok 2014 i 2015 .
 

• 
Wst<?,p: 

Przyjmujqc Program vvspoioroc» z Organizacjami Pozarzqdowymi i Innymi 

Podmiotami, Rada Gminy i Miasta w Drzewicy deklaruje budowanie dialogu 
obvwatelskieqo, chec umacniania lokalnych dziolon, stwarzania warunkow do 

powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujqcvch na rzecz spotecznosci lokalnej 

oraz wyraia lntencje realizacji swvch zadati ustawowych 
W scislvm wsp6/dzia/aniu z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami.

• Stowarzyszenia i fundacje oraz niesforrnalizowane grupy aktywnych 
obywateli podejmujq cenne dziafania na rzecz lokalnej spoiecznosci, dlatego 
wspoipraca organizacji pozarzqdowych i gminy stwarza szanse na lepsze 
realizowanie wspolneqo celu, Jakim jest poprawa jakosci iycia mieszkaticow 
naszej gminy. Spofeczna aktywnosc lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia 

sir; do pefniejszego zaspokajania potrzeb wspolnotv, sprzyja tworzeniu wiezi 
spofecznych i rozwojowi odpowiedzialnosci za przvsziosc gminy. 

Program wprowadza jasne i czytelne rozwiqzania wfqczajqc organizacje 
w system demokracji lokalnej i stanowi dla nich propozvcje wspotprocv 

w dziafaniach na rzecz Gminy i Miasta Drzewica . 
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I.	 POSTANOWJENIA OGOLNE 

I.	 Program okresla cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy wspolpracy 
z organizacjami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego, w zakrcsie 
prowadzenia dzialalnosci w sferze zadan publicznych Gminy Drzewica 

2.	 Miejscem realizacji niniejszego programu jest obszar Gminy i Miasta 
Drzewica 

u. SLOWNICZEK POJI<;:C 
•	 llekroc w Programie jest mowa 0: 

» ustawie- naleiy przez to rozurniec ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o dzialalnosci pozvtku publicznego i 0 wolontariacie ( Dz.U. 

Nr 96, poz. 873, z p6in. zm.). 

»	 dzialalncsci poiytku publicznego - naleiy przez to rozurniec dziatalnosc 

spotecznie uzvteczria, prowadzonq przez organizacje pozarzqdowe w 

sferze zadan publicznych ckreslonvch w ustawie 0 dziatalnosci pozvtku 

publicznego i 0 wolontariacie; 

» organizacji - naleiy przez to rozumiec organizacje pozarzadowa oraz 

podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3,ust. 3 ustawv, prowadzace 

dziata lnosc pozvtku pu blicznego; 

» dotacji - naleiy rozurniec przez to dotacje w rozumieniu art. 2, pkt 1 

ustawy 
» srodkach publicznych - naleiy przez to rozumiec srodki publiczne, 

•	 0 kt6rych mowa w ustawie 0 finansach publicznych, przeznaczone na 
wydatki publiczne w rozumieniu tej ustawy; 

» programie - naleiy przez to rozurniec Dwuletni Program Wsp6tpracy z 

Organizacjami Pozarzadowvrni i innymi podmiotami prowadzacvmi 
dzialalnosc poiytku publicznego na rok 2014 i 2015; 

» Gmina i Miasto naleiy przez to rozumiec Grnine i Miasto Drzewica 
» Radzie Gminy i Miasta naleiy przez to rozurniec Rade Gminy i Miasta 

w Drzewicy 
» Burmistrza - naleiy przez to rozurniec Burmistrza Gminy i Miasta 

w Drzewicy 
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• 

III.	 CEl GlOWNY I CElE SZCZEGOWWE PROGRAMU 

1. Celem gl6wnym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa porniedzv 
samorzqdem a organizacjami pozarzqdowymi. 

2. Cele szczeg6lowe:
 

a) poprawa jakosci zvcia, poprzez pelniejsze zaspokajanie potrzeb rnieszkaricow
 

gminy; 
b) integracja podrniotow realizujqcych zadania publiczne; 

c) prezentacja dorobku organizacji pozarzqdowych i promowanie ich osiagniec: 
• d) wzmocnienie potencjalu organizacji pozarzqdowych; 

IV. ZASADY WSPOLPRACY 

Program Wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami pozvtku 

publicznego opierac sie bedzie na nastepujacvcn zasadach: 

•	 partnerstwa wspotpraca porniedzv wladzami samorzqdowymi 
a organizacjami oparta jest na obopolnvch korzvsciach, woli i checi 
wzajemnych dziaiari , wspoldziataniu na rzecz rozwiqzywania lokalnych 
problernow, miedzv innymi uczestnictwie organizacji 

w rozeznawaniu i definiowaniu problernow rnieszkaricow gminy, 
sugerowaniu zakresu wspolpracv , proponowaniu standardu uslug 
swiadczonvch przez organizacje; 

• 
• pomocnlczosci - samorzqd udziela pomocy organizacjom pozarzqdowym 

w niezbednvrn zakresie, uzasadnionym potrzebami wspolnotv 
samorzqdowej, a organizacje zapewniajq ich wykonanie w sposob 
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy; 

•	 suwerennoscl stron - wladze samorzqdowe i organizacje nie narzucajq 
sobie nawzajem zadan , szanujqc swojq autonornie. rnoga natomiast 
zglaszac wzajemne propozycje i deklaracje, gotowosc wysluchania 
propozycji d rugiej strony; 

•	 efektywnoSci -dazenls wszystkich zainteresowanych do osiqgania jak 
najlepszych efektow w realizacji zadan publicznych przy danych srodkacn 
i rnoztiwosciach ; 

• uczciwej konkurencji zarowno wladze samorzqdowe, jak 
i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania 
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przyznanych srodkow publicznych dzialajq zgodnie z prawem 

i dobrymi obyczajami , nie naruszajqc dobra wzajemnych dzialan: 

•	 [awnosci podejmowanych dzlalari - procedury postepowania przy 

realizacji zadari publicznych przez organizacje pozarzqdowe, spos6b 

udzielania oraz wykonania zadania sa jawne. Dotyczy to 
w szczegolnosci udostepniania organizacjom przez grnine informacji 0 

celach, kosztach i efektach wsp6lpracy, a takze srodkach finansowych 
zaplanowanych w budiecie gminy na wspolprace 
z organizacjami pozarzqdowymi oraz kryteriach oceny projekt6w. 

Zasada ta obliguje r6wniei organizacje do udostepniania gminie danych 

•
 dotyczqcych struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania,
 

prowadzenia przez nie dziatalnosci statutowej oraz sytuacji finansowej.
 

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

1.	 Przedmiotowy zakres wsp61pracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz 

innymi podmiotami okresla art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym oraz art. 4 ustawy 0 dziatalnosci pozvtku 
publicznego i 0 wolontariacie. 

2. Gmina i Miasto wsp61pracuje z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc statutowa w dziedzinach 

obejrnujacvch przedmiotowy zakres wsp6lpracy. 

VI. FORMY WSPOLPRACY: 
Gmina Miasto Z organizacjami pozarzqdowymi innymi podmiotami 

•	 prowadzqcymi dziatalnosc pozytku publicznego prowadzic bedzie wspolprace 

w formie zlecania realizacji zadari publicznych na zasadach okreslonvch w ustawie 

poprzez: 

I.	 Powierzanie wykonania zadan pub/icznych wraz z udzielaniem dotacji 
na finansowanie ich realizacji 

2. Wspieranie wykonania zadari publicznych wraz z udzielaniem dotacji 
na dofinansowanie ich realizacji;
 

Srodki finansowe przeznaczone beda na okreslone zadania.
 

4 



Wspolpraca Gminy i Miasta Drzewica bedzie polegala na: 

>- Wymianie informacji bedace] podstawq prawidlowego diagnozowania 

problem6w i potrzeb mieszkaricow , na podstawie ktorej opracowane zostana 

zadania oraz programy celowe; 

>- Wzajemnym informowaniu si~ 0 planowanych kierunkach dzialalnosci 
i wsp61dzialanie w celu zharmonizowania tych klerunkow: 

• 

>- Konsultowaniu z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, 
wymienionymi wart. 3, ust.3 ustawy odpowiednio do zakresu ich dzialania , 
projekt6w aktow normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci 
statutowej tych organizacji; 

>- Tworzeniu wspolnvch zespolow i komisji 0 charakterze doradczym 

i inicjatywnym ,zloionych z przedstawicieli organizacji pozarzqdowych r 

• 

innych podmiot6w wymienionych wart. 3,ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli 
wlasciwvch organow administracji publicznej ; 

>- wspotdztatanlu w pozyskiwaniu srodkow finansowych z innych ir6del, 
w szczegolnosci z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; 

>- Udzielaniu rekomendacji organizacjom pozarzqdowym i podmiotom poiytku 

publicznego wspolpracujacvm z gminq , ktore ubiegajq si~ 0 dofinansowanie 
z innych zrodel. 

> Udzielaniu pomocy w nawiqzywaniu wspolpracv regionalnej , krajowej lub 
rniedzvnarodowej z partnerami 0 podobnym profilu dzialania; 

> Udostepnianie tablic informacyjnych Urzedu, strony internetowej, a takie 

lokalu na spotkania organizacyjne . 
> Umowy 0 wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okreslonvcn w ustawie; 

>- Um6w partnerstwa okreslonvch w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 
1241). 

VII . PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

wspolpraca Gminy i Miasta w Drzewicy z podmiotami Programu dotyczy zadari 
okreslonvch wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci pozvtku 
publicznego i wolontariacie w szczegolnosci ustawowych zadan gminy 
realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu dziatania Gminy w 
nastepujacvcn dziedzinach: 
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Wyszczegolnienie 

I) wspicranie programow dotyczacych pornocy soejalnej dla dzieei z rodzin najubozszych 

2) wspicranic programow sluzacych tworzcniu nowyeh miejse praey d la absolwentow oraz 

rzeeiwdziaJanie bczrobociu wsrod mlodziez 

I) wspicranie dzialan w eharakterze samopornocowych i integraeyjnyeh 

• 
2) rozwijanie srodowiskowych form wspareia dla osob w podeszlyrn wieku 
3) dzialalnosc na rzecz osob starszyeh 

) integracja miedz okoleniowa 
"'III "D' "',' i""," ""k' I, t. 'k"'''' ,'I','~U"' j8~l'fi'"'' """"1\',' ,,IIi,;'. ',""" "'R,'I,i', l'I'II"IIIII'IiI"III~1 '11,1111"'1",," 'I ' ~ ,zm amazza resu.:}.~.lL!r:y.: JZ ~~, ~J~I,~,~rys,'J, 'rjl:I,I~~I"I~,!jt ,I: irll~I',J 

" , ' " , " il""I"":'li:II"'"II'!'':'k'I~I~'i''''·I':I'I·'''''II''''' , " .. '1,1"" '. >Or":" " ,J ',>: .",;. liii' ,"'\ . ,:i"::':l';I!~ ;'!'l!Jdm"1IIUlr11~:j!I'dl, Kllt:iil1:! !i:lll',,:j;m, '" 1ilf\: II 1'11,1'1 "1 ,1 "11 I 1 

I) wspicranie organizacji sportowyeh na terenie gminy poprzez prowadzenie zajcc w roznych 
dyscyplinach sportowych, 

2) wspieranie organizaeji imprcz rekreacyjno-sportowych dla dzieei, mlodziezy i doroslyeh 
rnieszkancow gminy 

3) szkolcnie sportowe dzieci i mlodziezy (organizaeja irnprez sportowych, zawodow i 
rozgrywek sportowyeh) 
4) zakup rnaterialow i sprzetu sportowego 

I V. 'p'~'iala.W~i~': l' zak'res~i'I()c'~.lropy?r~pr.~~;)l~O'cJi):zail ~I
 
: .<:::,:i;',,:', :i~1 :. ;1:1:;,::,::',. ,', ~' 'i," .,' ,', '... :: i\jt~:m~litiinm~ijl!I;!i!!iiiMlm::,',~;!!;!::?i ':/!;:::~!I'
 
I) wspieranic rcalizacji programow zwiazanych z wychowaniern w trzezwosci i przcciwdzialaniu 
alkoholizmowi i narkomanii 

• 2) wspicranie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresic rozwiazywania 

problernow alkohotowych i przeciwdzialanie narkomanii wsrod dzieci i mlodziezy 

(prowadzenie zajec sportowych i innyeh) 

3) wspicranie i pornoc osoborn choryrn
 
) wspicranie zada» zwiazanych z ochrona srodowiska
 

I) prornowanie mlodziezy uzdolnionej 

2) wspicranie i organizowanie irnprez kulturalnyeh dla dzieci i rnlodziezy (pikniki, festyny) 

3) wspieranie dziaiow dotyczacych pielegnowania polskosci, swiadomosci narodowej i tradycji 

oraz kultury regionu 
I ) rcnowacja, konserwacja i ochrona zabytk6w i innych obiektow kultury materialnej 
IS) kultywowanic tradvcii rc ionaln eh 

~ 
_. 

6 



Wyszczegolnienie 

VIII. OKRES REALIZACJI I'ROGRA1\-tU 

• Dwuletni program wspolpracy z organizacjami pozarzadowyrni na lata 2014 
i 2015 obowiazuje do 31.12.2015 r. 

IX. SI'OSOn REALIZACJI PROGRAMU 
l.Realizatorami programu beda: 

•	 Rada Gminy i Miasta w Drzewicy w zakresie wytyczania polityki 

spotecznej i finansowej; 

•	 Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy - w zakresie realizacji polityki 
spotecznej i finansowej gminy wytyczonej przez Rade Gminy i Miasta oraz 
biezacej wsp6tpracy z organizacjami pozarzqdowymi w ramach swoich 

kompetencji okreslonvch statutowo lub regulaminowo. 

• 
• Komisja konkursowa - w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu 

ofert na realizacje zadari zleconych przez Burmistrza Gminy i Miasta 
podmiotom programu ; 

2. Program bedzie realizowany we wsp6tpracy z organizacjami pozarzqdowymi 
przez Grnine i Miasto Drzewica w szczegclnosci poprzez: 

•	 Powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji 

na sfinansowanie jego realizacji ; 

•	 Wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 

realizacji w drodze umowy zlecenia; 

•	 Wsp61ny udziat w wykonywaniu zadan 0 charakterze pozafinansowym, 

realizacje inicjatyw lokalnych; 

•	 Podejmowaniu, prowadzeniu koordynacji biezace] wsp6tpracy 

z organizacjami pozarzqdowymi; 
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•	 konsultacji z organizacjami pozarzqdowymi projektow aktow prawa 

miejscowego w sferach dotyczqcych zadari statutowych organizacji 

pozarzqdowych; 

•	 przygotowaniu i prowadzeniu konkursow dla organizacji pozarzqdowych 

na realizacje zadan publicznych; 

•	 sporzadzaniu sprawozdari ze wspolpracv z organizacjami 

pozarzqdowymi. 

3.	 Zlecanie realizacji zadan publicznych nastepu]e w trybie otwartego konkursu 

ofert lub na podstawie odrebnvch przepisow przewidujqcych inny tryb zlecania niz 

• otwarty konkurs ofert. 

4. Na wniosek organizacji zlecenie realizacji zadania publicznego 0 charakterze 

lokalnym moze nastaplc z pornmieciern otwartego konkursu ofert, jes!i spetnione 

Sq Iqcznie nastepujace warunki: 

•	 wvsokosc dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza 

jednorazowej kwoty 10.000 zt, 

•	 zadanie publiczne ma bye realizowane w okresie nie dluzszvrn niz 90 dni. 

5. Szczegolowe prawa i obowiqzki organizacji pozarzqdowych realizujqcych 

zlecone zadania publiczne beda kazdorazowo okreslane w umowach. 

• X. WYSOKOSC SRODKOW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJF; PROGRAMli 

•	 Wysokosc srodkow przeznaczona na realizacje programu zostanie 
okreslona w budzccie Grniny i Miasta Drzewica na lata 2014 i 2015. 

XI. SPOSOB OCENY REALIZAc.n PROGRAMU 

1.	 Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy dokona oceny realizacji programu 

i przediozv sprawozdanie Radzie Gminy i Miasta do dnia 30 kwietnia 
2014 i 30 kwietnia 2015 roku. 

2. Dcena	 realizacji programu bedzie dokonywana na podstawie 

nastepujacvch wskaznlkow: 
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a) Iiczby skonsultowanych z organizacjami pozarzqdowymi projekt6w 
akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych statutowej 
dzialalnosci tych organizacji, 

b)liczby ztozonvch ofert przez podmioty uczestniczqce w realizacji 

programu, 

c) liczby organizacji pozarzqdowych realizujqcych zadania programowe, 

d) liczby zleconych zadari i wvsokosc srodkow finansowych przeznaczonych 
z budietu gminy na ich realizacje, 

• e) wielkosci finansowych i pozafinansowych srodkow zaangaiowanych 

przez podmioty realizujqce zlecone zadania programowe, 

f) liczby inicjatyw publicznych podjetvch przez organizacje pozarzqdowe, 

g) liczby odbiorc6w uczestniczqcych w zrealizowanych zadaniach 

programowych. 

XII. INFORMACJE 0 SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU 

KONSUlTACJI 

I.Prace nad przygotowaniem programu zostaly zainicjowane w Urzedzie Gminy 

i Miasta poprzez przygotowanie harmonogramu jego tworzenia oraz trybu 
i termin6w konsultacji programu. 

2.Prace nad przygotowaniem programu okreslaja terminy dotvczace: 

• 
a) opracowanie projektu programu; 
b) skierowanie projektu programu do konsultacji; 
c) rozpatrzenie zlozonvch opinii i uwag do projektu; 
d) przedloienie projektu programu pod obrady sesji Rady Gminy i Miasta 
3. Projekt programu opublikowany zostanie na stronie internetowej gminy 
Drzewica r w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogtoszeri w Urzedzie 
Gminy i Miasta w Drzewicy 
4. Po uchwaleniu przez Rade Gminy i Miasta program zostanie podany do 
publicznej wiadornosci w spos6b zwyczajowo przvjetv, 
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XIII. TRYB POWOtYWANIA I ZASADY DZIAtANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO 

OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

1, W zwiazku z ogtoszonym konkursem ofert na wykonanie zadari publicznych 

samorzqdu Gminy w danym obszarze, wynikajqcym z dwuletniego programu 
wspolpracv samorzqdu z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 
okt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, 

o dzialalnosci pozvtku publicznego i 0 wolontariacie w celu opiniowania ofert 

skladanych w otwartych konkursach ofert Burmistrz Gminy i Miasta powotuje 

komisje konkursowa, zwanq dalej Komisjq. 

• >- Komisja konkursowa powolywana jest zarzqdzeniem Burrnistrza . 

2.W	 komisji moga rowniez zasiadac, z glosem doradczym, osoby posiadajqce 
specjalistycznq wiedze w dziedzinie obejmujqcej zakres zadari publicznych, 

ktorvch konkurs dotyczy. 

>-	 Komisja konkursowa opiniuje wszystkie oferty konkursowe dzialajqc w oparciu 
o wlasctwe ustawy oraz zasady wspolpracv. Ostatecznego wyboru 

najkorzystniejszych ofert wraz z decyzjq 0 wvsokosci przyznanej dotacji 
dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta . 

»	 Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 

• 
ocenia rnozliwosc realizacji zadania przez organizacje pozarzadowa, 
podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne 
podlegle organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane; 

- ocenia przedstawionq kalkulacje koszt6w realizacji zadania, w tym 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 

- uwzglednia wvsokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacje 
zadania; 

- ocenia proponowanq jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy 
udziale kt6rych wnioskodawca bedzie realizowat zadanie publiczne; 

- uwzglednia planowany przez organizacje pozarzqdowq lub podmioty 
wymienione w art.3 ust.3 ustawy udziat srodkow wlasnych lub srodkow 
pochodzqcych z innych ir6del na realizacje zadania publicznego; 
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uwzglednia planowany przez organizacje pozarzadowa lub podmioty 
wymienione w art.3 ust.3 ustawy wklad rzeczowy, osobowy, w tym 

swiadczenia wolontariuszy i prace spolecznq czlonkow: 

- uwzglednia analize i ocene realizacji zleconych zadari publicznych 
w przypadku organizacji pozarzqdowej lub podrniotow wymienionych 
w art.3 ust.3 ustawy, ktore w latach poprzednich realizowaly zlecone 

zadania publiczne, biorac pod uwage rzetelnosc i terrrunowosc oraz sposob 
rozliczenia otrzymanych na ten cel srodkow: 

• 
> Szczegotowv trvb pracy Komisji Konkursowej zostanie okreslonv 

w Zarzqdzeniu Burmistrza Gminy i Miasta . 

XIV. Postanowienia koricowe: 

•	 Zadania wynikajqce z programu wsporpracv Gminy i Miasta Drzewica 
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc 

pozvtku publicznego na lata 2014 i 2015 finansowane beda z srodkow 
wlasnych gminy, zapisanych w budzecie gminy na lata 2014 i 2015; 

•	 a srodki w ramach wspotpracv mega ubiegac si~ wylqcznie organizacje 
prowadzqce dzialalnosc dla mieszkaricow Gminy i Miasta Drzewica, ktore 

zaspakajajq ich wazne potrzeby. Podstawowym kryterium decydujqcym 0 

udzielaniu przez Grnine i Miasto wsparcia dla organizacji jest dzlalalnosc na 

rzecz Gminy i jej rnieszkaricow: 

• • Podmioty programu rnoga kierowac na biezaco uwagi i propozycje dotvczace 
realizacji programu do pracownikow urzedu merytorycznie odpowiedzialnych 
za dany obszar dziaialnosci : 

•	 Mieszkaricv beda informowani 0 realizacji programu w sposob zwyczajowo 
przvjetv poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogloszeri w budynku Urzedu 
Gminy i Miasta; 

•	 W przypadku , gdy przepisy odrebne przewidujq inny tryb zlecania realizacji 
zadan publicznych organizacjom pozarzqdowym i podmiotom prowadzqcym 
dzialalnosc pozvtku publicznego aniieli przewidziany w Ustawie 
o Dziatalnosci Poiytku Publicznego i a Wolontariacie, stosuje sie tryb w nich 
okreslonv. 

•	 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie rnaja 

przepisy Ustawy a Dziatalnosci Poiytku Publicznego i a Wolontariacie, Kodeksu 
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• 

.
, 

Cywilnego, Ustawy ° Finansach Publicznych oraz Usta wy 

Prawo Zamowieti Publicznych. 

•
 

•
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