
 
UCHWAŁA NR XXXVI/ 184 /10 

RADY GMIINY CEGŁÓW 
z dnia 11 marca 2010 

 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Cegłów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego w 2010r.” 

 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r Nr 142 ,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) 
Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Uchwala się „Program współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2010r” w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do uchwały Rady Gminy Cegłów 

Nr XXVI/ 184 /10 z dnia 11 marca 2010 
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CEGŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 
INNYMI PODMIOTAMI PROWDZĄCYMI DZIAŁALNO ŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO w 2010r 

 
ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Program określa zakres i formy współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 

 
§ 2 

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 
1) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), 
2) organizacjach – naleŜy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 

osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, 
3) programie – rozumie się przez to program współpracy Gminy Cegłów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego. 

 
ROZDZIAŁ II 

Zakres współpracy 
 

§ 3 
Zakres współpracy Gminy Cegłów z organizacjami obejmuje strefę zadań publicznych 

naleŜących do właściwości gminy, o których mowa w art. 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) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy 
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 
7) ratownictwa i ochrony ludności 

 
§ 4 

Zadania przeznaczone do realizacji w 2010r przez organizacje dotyczą: 
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: 

a) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy, 
b) wspieranie udziału druŜyn 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 lokalną, 
c) wspieranie działań podtrzymujących rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, 

kulturowej oraz toŜsamości 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 młodzieŜy, 
4) organizowanie: 

a) wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieŜy, 
b) ruchu krajoznawczego na terenie gminy i powiatu, 

5) rozszerzanie wiedzy nt przyrody środowiska lokalnego: 
a) organizowanie wystaw przyrodoznawczych, 

6) nawiązywanie współpracy z gminami krajów Unii Europejskiej, 
7) wspomaganie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych działających na terenie Gminy Cegłów 

 
ROZDZIAŁ III 

Formy współpracy 
 

§ 5 
1) Współpraca Gminy z organizacjami moŜe odbywać się w szczególności w 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 wiąŜe się z Programem, np. poprzez moŜliwość nieodpłatnego udostępnienia 
lokalu, środków technicznych itp., 

b) udzielanie pomocy w pozyskaniu środków finansowych na realizację zadań 
publicznych z innych źródeł niŜ 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 słuŜącego działaniom ratowniczym. 
 

§ 6 
Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w formach określonych w § 5 pkt.1 

moŜe odbywać się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba Ŝe przepisy odrębne 
przewidują inny tryb zlecania lub jeŜeli dane zadania mogą być zrealizowane efektywniej w inny 
sposób określony w przepisach odrębnych. 
 

§ 7 
Organizacje z własnej inicjatywy mogą złoŜyć ofertę realizacji zada ń publicznych takŜe tych, 
które są realizowane dotychczas w inny sposób, np. przez organy administracji publicznej. Przy 
rozpatrzeniu takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 
 
ROZDZIAŁ IV 

Postanowienia końcowe 
 

§ 8 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych objętych 
programem określa Rada Gminy w budŜecie gminy na 2010r, 

 
§ 9 

Organizacje w okresie otrzymywania dotacji są zobowiązane do zamieszczania w swoich 
materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez gminę 
Cegłów. 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 


