
 
 

 
UCHWAŁA    Nr XXV/ 213/2005 

 
Rady         Gminy       w     Polskiej       Cerekwi 

 
z  dnia      29   grudnia  2005  roku 

 
 
 

w sprawie uchwalenia „Karty współpracy Gminy Polska  Cerekiew z organizacjami 
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego „ 
 
    Działając na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz. U. z  2001 r. Nr 142  poz. 1591 ,  z  2002 r. Nr  23 poz.220 ,  Nr 62  poz. 558, Nr 113  poz. 
984,  Nr 153  poz.1271,  Nr 214   poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr  80  poz.717 i Nr 162  poz. 1568  z 
2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203 / Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co 
następuje : 

§  1 
 
 Uchwala się „Kartę współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i 
innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego "„ stanowiącą załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§  2 
 
  
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 
 

§  3 
 

   Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  podjęcia. 
 

  
 
 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy 

Leonard Kasper 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały nr XXV/213./2005 

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
z dnia   29 grudnia 2005 r. 

 
 

K A R  T A     W S P Ó Ł P R A C Y 
GMINY POLSKA CEREKIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI  I INNYMI 
PODMIOTAMI PROWADZ ĄCYMI DZIAŁALNO ŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO 
 
 
Rozdział I 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§  1 
 
Aktywna działalność organizacji jest istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego, elementem 
spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Organizacje rozwijają aktywność 
mieszkańców, kształcą liderów społecznych. Do budowania partnerstwa istotne znaczenie ma 
zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami, jak i współpraca z samorządem 
lokalnym.. 
Dzięki aktywności podejmowanej przez społeczność lokalną samodzielnie lub we współpracy z 
samorządem lokalny w istotny sposób zostanie wzbogacony zakres działań na rzecz 
mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, jak równieŜ w istotny sposób przyczyni się do 
efektywniejszej realizacji zadań publicznych. 
 

§  2 
 
Ilekroć w karcie jest mowa o : 
 
1/ ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku    
    publicznego i o wolontariacie /Dz.. Nr 96,poz.873 z późn. zmianami/ , 
2/ dotacji – naleŜy przez to rozumieć dotacje w zrozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  
    r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96,poz.873 z późn.. zm./ 
3/ organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizacje pozarządowe o których  
    mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o    
    wolontariacie /Dz.. Nr 96, poz.873 z późn. zmianami/ , 
4/ Gminie – rozumie się przez to Gminę Polska Cerekiew, 
5/ Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy Polska Cerekiew, 
6/ Wójcie Gminy – rozumie się przez to Wójta Gminy Polska Cerekiew. 
 
 
 
 
 
 



Rozdział II 
 
ZASADY i FORMY WSPÓŁPRACY 
 

§  3 
Karta współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi opiera się na 
następujących zasadach : 
 
1. pomocniczości  - samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym, w niezbędnym 

zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich 
wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, 

2. suwerenności stron – władze samorządowe organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, 
szanując swoją autonomię, mogą zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość 
wysłuchania propozycji drugiej strony, 

3. partnerstwa – współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami 
pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych  działań, 
współdziałania na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, min. Uczestnictwie 
organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców miasta, sugerowaniu 
zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje, 

4. efektywności -  samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia 
nowatorskich i bardziej efektywnych działań, działań gminy równieŜ w zakresie nie 
obejmowanym przez struktury gminne, wspólnie dąŜą do  osiągnięcia moŜliwie najlepszych 
efektów z realizacji zadań publicznych, 

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowanie zasady uzyskiwania najlepszych efektów z 
danych nakładów, 

- w sposób umoŜliwiający terminową realizację zadań, 
- w wysokości wynikającej z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
5. uczciwej konkurencji – zarówno władze samorządowe, jak i organizacje , w trakcie 

udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z 
prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań, 

6. jawności –procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy to w 
szczególności udostępniania, organizacjom o przez gminę informacji o celach, kosztach i 
efektach współpracy, a takŜe środkach finansowych zaplanowanych w budŜecie gminy na 
współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów. Zasada 
obliguje równieŜ organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury 
organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenie przez nie działalności finansowej. 

 
§  4 

 
1. Gmina Polska Cerekiew deklaruje chęć współpracy z Podmiotami Karty przy realizacji zadań 

publicznych w zakresie : 
 
1/ zlecania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalności poŜytku 
publicznego zadań publicznych  na zasadach ustalonych w ustawie, 
 



2/ wzajemnego informowania o planowanych  kierunkach działalności i współdziałania w celu 
zharmonizowania tych kierunków, 
 
3/  konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej Podmiotów Karty. 
 
4/ tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczo- konsultacyjnym. 
 
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalności poŜytku 

publicznego moŜe odbywać się w formach : 
 
1/ finansowych : 
- powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji, 
- wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie 

ich realizacji. 
 
2/ pozafinansowych : 
- pomoc w uzyskaniu, uŜyczanie lub wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i 

budynków komunalnych z przeznaczeniem na działalność statutową, 
- pomoc w organizacji spotkań i szkoleń typu non-profit, w tym bezpłatne uŜyczanie sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy, pomieszczeń i obiektów kulturalnych, 
- sprawowanie patronatu Gminy nad konkursami, fundowanie nagród, pomoc w organizacji 

konkursów, udział w pracach komisji konkursowych, 
- współorganizowanie szkoleń dla liderów i członków organizacji pozarządowych oraz 

wolontariuszy, 
- współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z róŜnych źródeł, w tym z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej, 
- udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom współpracującym z Gminą, które 

ubiegają się o dofinansowanie projektów z innego źródła, niŜ budŜet Gminy, 
- promowanie ciekawych projektów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych 
 
 
3. Zasady wzajemnego informowania o planowanych  kierunkach działalności i współdziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków: 
 
1/ Wójt Gminy powoła Zespół Doradczy zwany dalej Zespołem jako organ doradczy i  
    inicjatywny.  
1.1./ Zespół składa się z : 
-  Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,  
- dwóch  przedstawicieli Rady Gminy w Polskiej Cerekwi,  
- dwóch  przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
1.1/ Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt, 
1.2/ Kadencja członków Zespołu pokrywa się z Kadencja rady Gminy. 
1.3/ Praca w ramach Zespołu wykonywana  jest  nieodpłatnie 
1.4/ Zespół prowadzi prace i obraduje na podstawie przyjętego przez siebie na pierwszym 
posiedzeniu  Zespołu danej kadencji „ regulaminu” 



1.5/ Pracami zespołu kieruje Przewodniczący, który jest wybierany na pierwszym posiedzeniu 
Zespołu, na którym to równieŜ dokonuje się wyboru wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 
1.6/ Do zadań Zespołu naleŜy: 
- dokonywanie oceny realizacji polityki Gminy Polska Cerekiew wobec organizacji 

pozarządowych oraz przedstawianie jej wraz z wnioskami Wójtowi Gminy i Radzie Gminy 
raz w roku na  spotkaniach z organizacjami, 

- przedkładanie do 30 września kaŜdego roku Wójtowi Gminy propozycji dotyczących 
priorytetów  oraz potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań Gminy przez organizacje 
pozarządowe na przyszły rok budŜetowy,    

- wyraŜanie opinii w istotnych  sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, 
- stałe kreowanie koncepcji współpracy między Gminą a organizacjami pozarządowymi, 
- rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw przekazywanych przez  Radę lub Wójta Gminy. 
 
2/ Gmina będzie informowała organizacje pozarządowe, których cele statutowe wiąŜe się z 
realizacją określonych zadań Gminy o : 
 
- pracach na projektami uchwał regulujących zakres współpracy Gminy z organizacjami 

pozarządowymi, 
- działaniach wymagających współdziałania z organizacjami pozarządowymi.  
 
3/ Organizacje pozarządowe mogą informować o : 
 
- planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach, 
- potrzebie współdziałania z samorządem Gminy w ich realizacji. 
 
 
 
4. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej Podmiotów Karty odbywać się będzie według następujących zasad : 
 
1/ Wójt Gminy przesyła projekty uchwał, które dotyczą działalności statutowej organizacji z co 
najmniej  14 dniowym wyprzedzeniem, celem zaopiniowania przez organizacje, 
 
2/ Organizacje, które otrzymały projekt aktu normatywnego powinny wyrazić opinię na piśmie i 
przekazać Wójtowi  w terminie wyznaczonym przez Wójta, 
 
3/ brak nadesłania opinii przez organizacje, oznacza akceptację organizacji w przedmiocie 
przekazanego projektu aktu prawnego, 
 
4/ Procedura konsultowania projektu uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy opisana 
jest w tym programie. 
 
 
 
 
 
 



Rozdział III 
 
ZLECANIE REALIZACJI ZADA Ń PUBLICZNYCH 
 

§  5 
 
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność poŜytku 

publicznego moŜe nastąpić w formach przewidzianych w ustawie o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, Ŝe 
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

 
2. Finansowanie lub dofinansowanie zadań odbywa się w formie dotacji z budŜetu Gminy i 

moŜe być przyznane podmiotom posiadającym osobowość prawną, nie zaliczonym do sektora 
finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku , na cele związane z 
realizacją zadań Gminy. 

 
3. Dotacje  przyznaje Wójt Gminy w Polskiej  Cerekwi. 
 
4. Priorytety oraz obszary współpracy dotyczące realizacji zadań publicznych będą ustalane w 

uchwalanym corocznie przez Radę Gminy w Polskiej Cerekwi „Programie współpracy 
Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w danym roku „ 

 
5. Powierzanie zadań publicznych moŜe nastąpić w innym trybie niŜ otwarty konkurs ofert, 

jeŜeli zadania te moŜna realizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych 
przepisach. 

 
6. Dotacje nie mogą być udzielane na : 
- dotowanie przedsięwzięć , które są dofinansowane z budŜetu Gminy lub funduszy celowych 

na podstawie odrębnych przepisów 
- zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego 

projektu, 
- prowadzenie działalności gospodarczej, 
- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 
- działalność polityczną i religijną 
 
7. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom 

prowadzącym działalność poŜytku publicznego Wójt Gminy opublikuje informację o 
konkursie : 

1/ w Biuletynie Informacji Publicznej, 
2/ na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi 
3/ w dzienniku o zasięgu lokalnym 
 
8. W ciągu 14 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się 

o dotacje, rodzaj zadań oraz wysokość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na 
tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 



 
9. Decyzje o wyborze podmiotu i  o wysokości dotacji  podejmuje Wójt Gminy w Polskiej 

Cerekwi w formie zarządzenia. 
 
10. Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa w ust.9 Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi 

zasięgnie opinii Komisji Oceniającej złoŜone oferty na konkurs.  
 
11. W skład Komisji oceniającej wchodzą:  
1/  Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi   
2/  Inspektor d/s organizacyjnych                     
3/  Radni wchodzący w skład Komisji Rady Gminy ds. Oświaty ,Kultury i Sportu. 
 
12. Członkami Komisji oceniającej nie mogą być osoby związane z organizacjami 

uczestniczącymi w otwartym konkursie. 
 
13. Regulamin pracy Komisji oceniającej zostanie wydany w formie Zarządzenia Wójta Gminy. 
 
 
 
Rozdział IV 
 
 
KOORDYNATOR DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 
 

§  6 
 
 

1. W celu prawidłowej współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalności poŜytku publicznego Wójt Gminy spośród 
pracowników urzędu powoła Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 
2. Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do końca grudnia opracuje 

harmonogram spotkań władz gminy z organizacjami pozarządowymi. Harmonogram będzie 
opracowywany na kaŜdy rok kalendarzowy. Informacja o terminach spotkań będzie 
publikowana na tablicy ogłoszeń urzędu , na stronach internetowych urzędu – 
www.polskacerekiew.pl 

 
3. Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ma obowiązek informowania 

organizacji pozarządowych o : 
- moŜliwościach udziału w konkursach  na dotacje z budŜetu gminy, 
- aktualnie obowiązujących przepisach prawnych dotyczących tematyki poŜytku publicznego i 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
- działaniach gminy wymagających współdziałania z organizacjami pozarządowymi. 
 
4. Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przygotowuje oferty 

konkursowe  na realizację zadań poŜytku publicznego, 



 
 
5. Zadania wykonane powyŜej realizowane są poprzez umieszczanie informacji : 
- na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, 
- stronie internetowej urzędu – www.polskacerekiew.pl 
  
6.Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ma za zadanie zbierać informacje      
   od organizacji pozarządowych dotyczące planowanych przez organizacje działań i   
   przedsięwzięć, które wymagają współdziałania z gminą. 
 
 
 
Rozdział V 
  
 
MONITOROWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI 
 

§  7 
 
1. Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawia Wójtowi 

sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi do końca grudnia. 
 
2. Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzi wykaz dotacji z 

budŜetu Gminy Polska Cerekiew  otrzymanych przez poszczególne organizacje pozarządowe.   
 
 
 
Rozdział  VI 
 
 
POMOC W NAWI ĄZYWANIU KONTAKTÓW Z PARTNERAMI LOKALNYMI, 
KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI 
 

§ 8 
 
1. Organizacje pozarządowe mogą uzyskać pomoc od Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi w 

nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów z partnerami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi, 
 
2. Zgłoszenia o udzielenie pomocy w zakresie wymienionym w punkcie 1 organizacje zgłaszają 

do Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział VII 
 
NADZÓR NAD REALIZACJ Ą ZADANIA 
 

§ 9 
 

1. W imieniu Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi kontrolę merytoryczną i finansową realizacji 
zadań publicznych przez organizacje sprawują odpowiednio: 

 
- Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przestrzegania 

postanowień zawartych w Karcie , rocznym programie współpracy Gminy Polska Cerekiew z 
organizacjami  oraz umowach o dotacje,  

- Skarbnik Gminy w zakresie analizy i oceny przedkładanych przez organizacje rozliczeń i 
sprawozdań, egzekwowania  wyjaśnień i ewentualnego zwrotu środków niewykorzystanych 
lub wykorzystanych niezgodnie z umową. 

 
Rozdział VIII 
 
PROMOCJA DZIAŁALNOSCI ORGANIZACJI 
 
 

§  10 
 
1. Podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego mają otwarty , w miarę moŜliwości 

dostęp do Informatora wydawanego przez urząd gminy oraz do strony internetowej  urzędu. 
 
2. Podmiotom prowadzącym działalność  poŜytku publicznego umoŜliwia się takŜe prezentację 

działalności i dorobku podczas imprez gminnych np. doŜynki, festyny itp.  
 
 
Rozdział IX 
 
ZASADY KOMUNIKACJI GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI 
 
 

§  11 
 
 
1. Wszelkie informacje dotyczące współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi 

przekazywane są : 
 
1/ w formie pisemnej drogą pocztową lub elektroniczną, adresowaną do Podmiotów Karty 
2/ na stronie internetowej Gminy Polska Cerekiew i na stronach internetowych organizacji, 
3/ na spotkaniach z organizacjami pozarządowymi organizowanych w inicjatywy urzędu lub 
organizacji. 
 



2. Za przepływ informacji ze strony Gminy Polska Cerekiew odpowiedzialny jest Koordynator 
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  

 
 
 
Rozdział X 
 
 
DOKONYWANIE ZMIAN W KARCIE 
 
 

§  12 
 
1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Karty ,organizacje mogą zgłaszać 

Radzie Gminy w Polskiej Cerekwi za pośrednictwem Komisji do spraw Oświaty, Kultury i 
Sportu oraz Wójtowi Gminy w Polskiej  Cerekwi za pośrednictwem Koordynatora ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

2. Ocena realizacji Karty dokonywana jest przez Koordynatora ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i przedstawiana raz w roku na spotkaniu z organizacjami. 

 
3. Uchwała w sprawie uchwalenia Karty współpracy zostanie przekazana do wszystkich 

organizacji pozarządowych  działających na terenie Gminy Polska Cerekiew. 
 
 
Rozdział XI 
 
FINANSOWANIE KARTY 
 

§  13 
 
 
1. Realizacja postanowień Karty współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 
finansowane jest ze środków własnych Gminy. 

 
2. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań w zakresie ustawy o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie określana jest w corocznej uchwale budŜetowej 
Gminy. 

 
3. Zakres zadań i obszary współpracy na jakie zostaną przeznaczone środki finansowe w danym 

roku określany będzie corocznie w „Programie współpracy Gminy Polska Cerekiew z 
organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego w danym roku „ 

 
4. Szczegółowe warunki przekazywania środków finansowych i ich rozliczanie zawiera umowa 

o udzielenie dotacji na realizacje zadania publicznego zawarta pomiędzy Wójtem Gminy w 
Polskiej Cerekwi a organizacją pozarządową. 



 
 


