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         Załącznik do  

                                                                                                            Uchwały Nr LII/417/2010 

                                                                                                           Rady Miejskiej w Karczewie 

                                                                                                          z dnia 28 września 2010 roku 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KARCZEW  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI  

W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

I O WOLONTARIACIE  NA ROK 2011  

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Podstawą programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz  

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2011 zwanego dalej „programem” jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze 

zmianami). Niniejszy program jest wyrazem polityki władz Gminy Karczew wobec organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mającej na uwadze 

wspieranie ich inicjatyw i działań oraz zapewnienie im na terenie Gminy Karczew jak najlepszych 

warunków funkcjonowania. 

 

II. Zasady współpracy 

 

§ 2 

1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami); 

b) podmiotach programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

c) Programie – należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy Karczew z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”; 

d) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Karczewie; 

e) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Karczewa; 

f) jednostki organizacyjne – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Gminy Karczew; 

g) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Karczew. 

2. Współpraca z podmiotami programu obejmuje zadania o zasięgu lokalnym i opiera się na 

zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i 

jawności. 

 

III. Cele 

 

§ 3 

1. Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, jego udział w 

rozwiązywaniu lokalnych problemów poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 

Gminą Karczew a organizacjami pozarządowymi a także poprzez stwarzanie warunków 

sprzyjających wzrostowi aktywności społecznej mieszkańców. 

2. Celami szczegółowymi programu są: 
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 przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

 wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych; 

 zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Karczew; 

 podniesienie bezpieczeństwa publicznego; 

 zaspakajanie potrzeb, poprawa warunków oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców 

Gminy Karczew; 

 integracja podmiotów realizujących zadania publiczne; 

 wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

 

IV. Zakres przedmiotowy 

 

§ 4 

Gmina Karczew wraz z podmiotami programu podejmować będzie następujące działania: 

 upowszechnianie kultury fizycznej sportu; 

 edukacja, oświata i wychowanie; 

 wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych; 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

 działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

 działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności. 

 

V. Formy współpracy 

 

§ 5 

Współpraca Gminy Karczew z podmiotami programu odbywa się w szczególności w formach: 

1. zlecania podmiotom programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; 

2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 

3. konsultowania z podmiotami programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

4. konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której 

mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego w przypadku ich utworzenia; 

5. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 

przedstawicieli podmiotów programu oraz przedstawicieli właściwych organów administracji 

publicznej; 

6. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 

7. umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84 poz. 712 i Nr 157 poz. 1241). 

 

VI. Priorytetowe zadania publiczne 

 

§ 6 

Współpraca Gminy Karczew z podmiotami programu obejmować będzie następujące priorytetowe 

zadania publiczne: 

1. w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

 pomoc w szkoleniu sportowym i przygotowanie do rozgrywek dzieci i młodzieży; 

 wspieranie rozwoju i uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży; 

 upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 

 organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów z 

terenu miasta i gminy Karczew; 

 wspieranie zadań realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe; 
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2. w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego: 

 współdziałanie w zakresie organizacji akcji przeciwdziałania i usuwaniu skutków klęsk 

żywiołowych, katastrof naturalnych  i awarii technicznych; 

 wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych; 

3. w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności: 

 szkolenie w ramach ratownictwa wodnego; 

 organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkom w zbiornikach wodnych, 

akwenach i rzekach znajdujących się na terenie Gminy Karczew; 

 zapobieganie utonięciom osób kąpiących się w zbiornikach wodnych, akwenach i rzekach 

znajdujących się na terenie Gminy Karczew; 

 podniesienie poziomu prewencji. 

 

VII. Okres realizacji programu 

 

§ 7 

Roczny program współpracy Gminy Karczew z podmiotami programu obejmuje rok kalendarzowy 

i tym samym rok budżetowy 2011. 

 

VIII. Sposób realizacji programu 

 

§ 8 

Program współpracy realizowany będzie poprzez: 

 zlecanie podmiotom programu zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 udostępnianie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali Gminy Karczew na 

spotkania, konferencje, szkolenia; 

 pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów zewnętrznych; 

 zamieszczanie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Karczewie; 

 tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym; 

 umożliwienie organizacji przedsięwzięć na terenie miejskich obiektów sportowych (np. 

stadionu, boisk szkolnych); 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu 

zharmonizowania tych kierunków 

 współpracę na zasadach określonych w § 2 niniejszego Programu. 

 

IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

 

§ 9 

Wysokość środków na realizację zadań publicznych określa Rada Miejska w Karczewie w uchwale 

budżetowej. 

 

X. Sposób oceny realizacji programu 

 

§ 10 

Gmina Karczew podczas trwania realizacji programu sprawuje kontrolę prawidłowości 

wykonywania zadania przez podmioty programu, w tym wydatkowania przekazanych im środków 

finansowych, poprzez kontrolę instytucjonalną lub kontrolę finansową. Kontrola może być 

przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. W ramach kontroli 
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upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w  Karczewie mogą badać dokumenty i inne nośniki 

informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania 

oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Podmiot 

programu na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne 

nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnienia i informacje w terminie określonym przez 

kontrolującego. Prawo kontroli instytucjonalnej przysługuje upoważnionym pracownikom Urzędu 

Miejskiego w Karczewie zarówno w siedzibie podmiotu programu jak i w miejscu realizacji 

zadania. Z przeprowadzonej kontroli instytucjonalnej upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego  

w  Karczewie sporządzają protokół, który przekazują podmiotowi programu Od przedstawionych w 

protokole wniosków lub zaleceń pokontrolnych podmiot programu  może się odwołać do 

Burmistrza Karczewa w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu. Burmistrz Karczewa, w 

terminie 14 dni od wniesienia odwołania przez podmiot programu w sprawie wniosków lub zaleceń 

pokontrolnych, może orzec o uchyleniu albo utrzymać w mocy w/w. Wniesienie odwołania 

wstrzymuje obowiązek podporządkowania się zaleceniom lub wnioskom pokontrolnym. 

 Podmiot programu jest zobowiązany do prowadzenia stosownej dokumentacji finansowo-

księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania w sposób umożliwiający 

identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 

Gmina Karczew na podstawie złożonych sprawozdań, przez podmiot programu, z realizacji zadania  

ocenia stopień realizacji programu. 

 

XI. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz z przebiegu konsultacji 

 

§ 11 

Program współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2011 utworzony został na bazie projektu, który to został przekazany do konsultacji  podmiotom 

programu  funkcjonującymi na terenie Gminy Karczew. Projekt programu został zamieszczony na 

tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Uwagi i wnioski zainteresowane podmioty mogli 

składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Karczewie. 

 

XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 

otwartych konkursach ofert 

 

 § 12 

Komisja konkursowa powoływana będzie zarządzeniem Burmistrza Karczewa w celu opiniowania 

złożonych ofert. W skład komisji będą wchodzili przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby 

reprezentujące podmioty programu z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty programu 

biorące udział w konkursie. 

Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia: 

 możliwość realizacji zadania przez podmiot programu; 

 kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 

zadania; 

 jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot programu będzie 

realizował zadanie publiczne; 

 planowany przez podmiot programu udział środków finansowych własnych lub/i środków 

pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 

 planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 

członków; 

 uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich 

realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 
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rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Gminę Karczew dotacji na realizację 

zadania publicznego jest działalność podmiotu programu na rzecz mieszkańców i Gminy Karczew. 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 13 

1. Dofinansowanie realizacji zadań publicznych prowadzonych przez podmioty programu 

przyznawane jest po uchwaleniu budżetu Gminy Karczew. 

2. W roku 2011 określa się minimalny wkład środków własnych, innych niż dotacja Gminy 

Karczew w realizację zadania, w wysokości 1% wartości zadania. 

3. Warunkiem zlecania przez Gminę Karczew podmiotom programu zadań publicznych oraz 

przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy pod rygorem 

nieważności. 

4. Dotacje przyznane na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na: 

a) budowę i zakup budynków, zakup gruntów oraz prowadzenie działalności gospodarczej; 

b) pokrywanie deficytu działalności organizacji; 

c) wsteczne finansowanie projektów; 

d) opłaty bankowe i pocztowe; 

e) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania; 

f) wydatki inwestycyjne i wydatki na zakup sprzętu sportowego chyba, że dotyczy to sprzętu 

sportowego i sprzętu użytkowego niezbędnego do wykonania zadania publicznego. 

5. Podmiot programu może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, 

także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji 

publicznej. 

 

 

 

 

 

            Przewodnicząca  

           Rady Miejskiej w Karczewie 

       mgr Danuta Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


