
ZAllZĄDZIłN|Ił NIł l97l20
WÓ.ITA GMINY SI|DZII|,|OWICtr

z dnia 19 paździclnil<a 2020 l.

w sprawic przcprowadzenia lronsultacjiprogr,źtlrru lvspółplacy (irniny Sgdzic'jorvice z organizacjanri
pozarząclołvynri or:tz podnriotanri, o kttlrych lnolyt w art. 3 ust.3 rtstałvy o dziakrlności pożylku

1rrrlrlicznego i o rvolontariacic, plorvatlzącymi dzialalność pożytl<u prrblicznego na 2021 lok

Na podstarvie art, 3 0 Lrst. l tlstawy z cltlia B lnarca l990 r,. o sanrorządzie gminnynr (Dz. U. zŻ020 poz. 1 I3),

a1t. 5a tlst, l rrstawy z dnia 24l<.,vietrlia 200j r,, o clzialalności pożytltLl pLlbliczncgo i o wolontariacie (Dz. U.

z 2020 poz_. 1057) oraz o§2 i §3 zalącznilta do uchrvały nr Il I/ ]2/ 10 llacly Gnriny Sędziejowice z dnia 28 grLrdnia

2010 r, w splawie ot(l,cślenia szczegtilolr,cgo sposobtt kotrstt ltorvania z l,adami dzialalności poż}.tktl ptlblicznego

lilb organizacjarni pozat,ząclor.vy trr i i poclnriotanli rł,ylrr icn ionyIl i w an, 3 ust. 3 tlstawy o działalności pożytku
publicztrcgo i o rvolclntariacic, 1lI,tljcltttlrv "t({ó\\, pfźl\\,a lnic,jscorvcgo rv dzicclzirlacl-r clotyczącyclr dzialalnoŚci
statulowL,i lyclr organ izacj l (Dl.. Urz,. Wtlj. l-ódzk icgo z 20 l l r,. Nr, 3 6, poz. 3 25) lltrzątlza się, co następujc:

§ 1. l. Przeplorvatizić z organizacjarrri pozalządowyl]]i oraz podrlioliurri, o któlych mowa

w art.3 tlst. 3 ustawy o dzialalności poźytl<ti publiczlicgo i o wolorrtariacie, zwanylli dalej olganizacjlLmi
pozaządorvl,ni lionsultac_ie drllyczące 1lro.jcktLl progranlLt r,vspcilpracy Gnrin\/ S9dziciowice z ol,gltlizlcjllni
pozalząclorvylli oraz pocllniotalli, o l(tórych nlowźl \v all,3 ust, 3 tlsta\\,y o dzialalności pożytku publicznego

io woIontariacie, plowadzącylni clziaLaIność pożytktl ptlblicznego na 2020 lok, zrl,ancgo dalej pt,ograrlenr,

2. Celcnr konsultacji pfogl,all]Ll jcst wvpt,acorlanic priorytctć)w izasacl lvsptiłpritcy fitlansorlej
i pozalillansorvc,j pt,zcz glnirrg Sędzic,iorvicc rv zaklcsic 1lożytktl pLrblicznego l1a 202l rok,

3. l)rzcdtliotcll kollsLritac_ji pfoglalItl jcst t,oz1-1oznlttio statlorvislia organizacji pozarząclorvl'ch rł'za]iresie

rea]izowania loI<alne,i politylti rvspiet,ania aktyrvności poż1,1l<Lr pLlbliczlrcgo.

4, l(orrsultacjc, o któr,ych nowź] $, llst. J zostatlt! przcprorvac|żone \\,ol<rcsie oc] dnia 26 paźclzieI,ni]<a 2020 r,

do dnia 9listopacla 2020 l,.

5. Infor.nacja o przcpl,olvaclzctliu lionsultacji pro.icl(tLl plogfatrrtt stanorvi zalącznik nr l clo llillir.jszcgo

zarzątlzeńa.

6. Wztil. lol,tnLtlat,za zlliatl cIo pt,rljcittu p1,o_9ranLt slanorvi zalącztlik lll'2 clo ninic'iszcgo lttrządlula.

§ 2. Po przeprowaclzcnilt l<orlsLrhacji- plo.icIrL uchlval;, 1y spl,arvic przljęcia l]l,ogfalntl rvspólllrrcy Gnriny

Sędziejorvicc z orgalrizacjanri pozat,ządorvl,nli oraz poclnriolanti, o ](lóIych ln()\\'źL wźlrt.3 Lls1,3 tlStawy

o clzialalności pożytl<Lr ptrbliozncgcl i o ll olonlat,iacic, prorvacizącynri dzialalnośc pożytl<u pLlbliczrrego na

2020 rok zoslanic pl,zcdłożrllry lladzie (Jnriny S9dziejorvicc,

§ 3. Zarządzenie wcl]odzi w życic z tlniem podpisaniil,

\Ą/i,J t eJ ow lce



Załącznik Nr 1 do zarządzeniaNr I97lż0
Wójta GnriIly Sędziejowice
z dnia 19 pażdziernika 2020 r.

I(ealizLrjąc Uchwa]ę nr IIIll2110 ltady Gminy Sędziejowice zdnia 2{l grudnia 20l0 r,. w sprawie
okt'eŚlenia szczegółowego sposobu konsultowallia z radami działaIności pożlku publicznego lub
organizacjami pozarządorvymi i podrr-riotanri wynrienionyrri w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego io wolontariacie, projektórł, aktów prawa nriejscowego w dziedzinach do tyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj, ł-ódzkiego z ż011 t.nt36,poz.325)

l. Przedmiotem konsultacji jcst prograrrr wspó[pracy Gminy Sędziejowice z organizacjani pozarząrlowymi
oraz podmiotarli, o których nowa wart.3 ust.3 ustawy o clzialalności pożllttr publicznego io wolontariacie,
prowadzącynri działa]ność pożytkrr publicznego na 2021 lok.

2. Z projektenl proglalnu tnożna zapoznać się w Bitlletylric Infolrnacji l\blicznej, na stlonie intenretowej
gminy omz na tablicy Urzędu Gnriny Sęclziejowice.

3. I(onsultacje będą tlwać od 26 paź,dziernika żOż0 r. do dnia 9lislopada 2020 r.

4.Opinie iuwagi należy składać wlormie pisemncj do tlnia 9listopada ż020r. na fonnuJarzu opinii
dostępnyn w Birrletyrrie ln|ornacji Publicznej - r,vww. bip.gnrinasedzicjor,vice.pl , na stronie intefnetowej gminy
, www.gminasedziejowice.eu lub rv biurze podawczylll Urzędu Gminy Sędziejowice,

5.Nic plzedstawienie opinii w lernrinic ol<leślonym w ogłoszerriu o korrstlltacjach oznacza t,ezygllację
z plawa do jej wyfażalria.

Wójt



Załącznik Nl 2 do zarzą<IzeniaNr 797lZ0

Wójta Gnriny Sędziejowice
z clrlia 19 paź,dziernika 20ż0 r.

l'ormularz ułvag do projckttt
programu rvspółpracy Gminy Sędzieit)wicc z organizacjami pozarządowymi oraz po(lmiotami

wynrienionymi w art.3 rtst.3 ustawy o działalności pożytku publiczncgo
i o rvolontariacie, prowac|zącymi ttzialłlność pożytl<u publiczncgo na 2021 rok

Uwagi do projcktu
programu Wspólp{,acy Gminy Sgdzicjtlwicc z organizłcjami pozarządorvymi oraz

podmiotanri rvymicnionymi w art.3 ust.3 ustawy o tlziałalności pożytku publiczncgo
i o lvolontariacic, prolvłdzącymi dzialalność pożl,tku publiczncgo na 2021 rok

Proponowane zmiany

l}arrc porlnri<ltu zglaszirjącr:go urvagi

Nazwa orgar-rizao.ji

zgłaszaiącei rrwagi
Imię i rrazwisko osoby
zgłaszającejl stalus
zgłaszai ąc e go w ol garri zacj i
Danc teleaclręsowo
(adres do korespondoncji,
tęlelolr, e-mail)
Data i poclpis osoby
zgłaszającci uwagi



Pt{o.1lrKT

Program rvsptiłpracy Gnriny Sędzicjtlrvicc z organizacjanri pozarządolvymi oraz
potlnriotami, o lrtórych lno\ł,,l }1 art.3 ust.3 ustarvy o działalności pożytku publiczncgo

i o woklntariacic, prorvatlzącymi dziahlność pożytlru publiczncgo na 202l rok

lłoztlzilrl 1

Postanorvienia o gćllne

§ l. 1. Olganizacje pozarządorł,c stanowią bazę dla 1ozwoju lokalnych społeczności, a poprzez
swoją działalnośc. tworzą wat,tttlki cio udziałtr l,v życiu lokalnym. i{ozlcgłość i zakres clziałań,
w jakic angażują sic olgar-rizacjc pozat,ządorve finrkcjonującc w (]nrinic Sędziejowicc, porlraga
zaspokajać róźl-tot,oclne potrzeby społccztrc. llzupełniając w tcrr sposób działalność władz
samorządowych, stanorviilc jcclr-roczcśnie ccnncgo pal,tncra jcdnostek sanrorządrt tclytorialrrcgo,
Przyczynialą się do rrl,pclniania ic]ei spolcczctistlva obl,rvatclskicgo. Gnrina Sędziejorrice
współpracuje z olganizacj at-t-ti pozarząclorvytt,li ot,az innyni poclrrriotani clziałającynri rv zaltresie
poĄ4ku publiczncgo. a intcrrcją rvładz ()lrrir-iy jcst rozll,ój i poszerzcnie r,vspółpracy. 'l'cntl ttla
służyć niniejszy Pt,oglan-t. litórl,został opfacowany w ceht splecyzowania zakresr-r rł,spółdziałal-ria
i określenia jego reguł.

2. Progratrr lvspółpl,acy Grnit-r1, Sęclzic,jolvice z olganizaojanri pozalządoillui oLaz
podrrriotani, o ktcil,yclr lnowa \\: afl. 3 us1. 3 rtstarvy o działalności pozltku ptlbliczncgo
i o lvolontariacic. prorvadzącyni działalność pożvtkrr publicznego nźr 202l rok stanorli elct-tlcnt
polityki społcczno-linansowcj C nin1, Sęclziejolvicc.

3, Cclem Programu jcst sktltccznc clziałanlc nLI |lec7. popla\\},-jaLości Zl,cia nlicszliatlcórv
popfz,c7, rozrvijatlie r,r,spólplacy satloLządu grnirr1, z organizacjanri pozarządorr ytrli.
w szozególnośoi clIa poclnoszcnia skuteozności i clcktyri,ności działari podejrnorvanych rv zakrcsie
zlccaniir i realizacji zaclań publicznyclr oraz rvspólncgo okrcślenia zasad, obszarórł,, kiclur-rków
i form wzajenrnej u,spółpracy.

4. Ilcliroć lv Pl,ograrnic jcst rnow.l o:

1) ustarvic - r,ozl-L1-1lic się przcz to LLstirwę ,z tlnia 24 klr,iclrlia 2003 r,. o clziałalrrości pożylkrr
prrblicznego i o r,volontaliacit-: (Dz.\J.,l202() t. ptlz. |057 ,za zm.);

2) progranlic - Ltlzunrie stę przez to prograln rvspółplaoy Glrrirry Sędziejowice z organizacj ar-rri

pozarządowytlri , oraz poclmiolitmi, o którycl-r lllo§,a \^/ aft. 3 Lls1. 3 ustawy o clziałalności
pożytltu pńliczlrego i o wolontaliacie, plorvaclzącymi działalność pożytkll publiczltcgo lla
202i rok:

3) organizac.iłch - rozunric siq pl,zcz to orglLllizacjc pozarząclowc oraz irrne podnrioty
pt,orvadzącc działalność poży,tku publiczrrcgo, o J<tórl,ch fiIow,.t \Ąl art. 3 us1, 3 ttstarł1, z citria
24 kwielnia 2003 r. o ciziałahrości pożytku publicz,t-togo i o wolontaliaćic (Dz.[J. ,1,2020 r, po,1..

1057 ,l.c ,ttl,.);

4) gminic - rozumic się przez 1o Gminę Sęclzic.jowicc;

5) konkursie - rozttl-nie się przc,z to otwarty konktrls ol'ert, o któryrrr morvzr w art. 1 1

i alt. 13 ustawy z clnizt 24 krł,ictnia 2003 r. o ciziałalności pożytku publiczrrego
i o wolonlariacic (Dz'U. z 2020 r. poz. 1057 ,zc ,z.tll,.);

6) dotacji - rozltrnie się przcz to dolacjc rł,rozrimieniu arl. 126i art. 151 uslarvy z cirria
27 siclprria 2009 r. o l'inansac]r pLrblicznych (Dz,.\J. z,2019 r. poz.869 zc zm,),



5. l)rogram obcjnrr.jc r,vspóĘracę (irrrilr_v z ot,girnizacj atni pozarządorvymi działająoyrnt na
rz,ecz, mtesz,l<ańcórł, (ir-r-rirry Sęclzicjorvicc.

lloztlział 2

Ccl gkirvny i cclc szczcgtiłołvc programrr

§ 2. 1. Celeni główIrym ploglan-ru jcst zaspaltajanic 1rotlzcb społccznycli tnieszkańcórł, Grnil-ry
oLaz rvztllaoniaIrio rozwoju społcczctistrva clbyrvatclskicgo poprzcz, clążtnie do harnronijnej
i pal,trlclskicj wspóJpracy polrrięciz.v Gminą, a olgatrizacjatt,ti pozarząclowl,nri.

2. Cclani ninic jszcgo pr()gf.lmrr są rv szczcgóltlości:

1) lporvszcclrtlianic tlodclu realizacji zadali pttblioznych rł, clrodze lł,spółpracy sektora
ob1,lł,atclskicgo z sattrorząclcnr lokalnyrrr jal<o przyr-iosząccgo rłvnriornc skutki w poprarł,ie
jakości Zycia mieszkańców (irnin1,;

2) okleślcl-rie zasad r.r,spółpracy óra7, wyłnac,żcnie jcj obszarriw;

3) buclorł,anic Jokalncgo spolcczetlstlva obyrvatelsliicgo i rvsponraganic t,ozri,o.jrL spotcczności
loJialr-rej, w t;,r-r-r:

a) rvl,korzyslanie potcnoia]u trr ioszl<aticólv Gtrrirry poprzcz wspicl,anic dzińań l inicjatyw
oil1,lvo1"1r'.'.n ooclcjllolvanyclr na rzccz rvsirólnego dobra.

b) prorrrocja postaw clbylvalclskicl-r i prospołcczllyclr poprzcz popularlzację dobr.r,c| plnklrk,

c) 1,ozwijarrie i unracnianic poczucia przylralcżtrości do lolialncj społcczności, a więc
odpowicdzialności za sicbic. srł,o.ic otoczcnic. lvspcilrrotę lolialną orazjcj tradycje.

d) zr,vięl<szarrie rxlziału t-tlicszkaricórv (in-rirry tł, dc lltliorł,anilr i rozrviązyr,vaniu lokalr,ych
problcnrów.

c) pocllloszcnie skltleczności i c {'ckt1,,lvności dzialali li,sl'cl,zc zadali publicznl,clr poprzez
str,vorzenic systcl]1u stałcj, patttrcrskiej i,vspólplac1, plz1 iclr lcalizacji z jeclnoczosnynr

zapcrvl-ticnict,tt na 1o śroclków linansorvych.

lłozdzial 3

Zalłrcs pvcdnriotorvy i zasad1, rvspólpr,:rcy

§ 3. 1. Przednliotonr współpracy Grnin1, 7 olganizacjitt-tli jest rcalizacja zadań publicznyclr
oklcślonych w alt. 4 Ltst. 1 ltstalvy, o ilc zaclanizr tc są zaclania:li łvlastrynri glrrirry, wllrrrienionynri
w afl. 7 ust. l ustarv1, o santot,ząclzic gnritrttynr. Zasadnicz,vtrl J<rylcl,ium jcj podjęcia jcs1

prowaclzetlic przez podrrrioly slvojej clziałalności statutowc.j na tct'cl-tio Grniny bądź na rzccz jc'I

nrieszkaticólł,;

2. Współpraca Gtrriny z orgatrizacjanri pozarządowymi:

1) oclbywaó sig będzic rv pierr,vszej kolejności w obszalach wslrazanyclr w ninicjszoj uclrwale;

2) rrroże przybielaó lbrmy pozafillilllso\\,e oraz Iinansowc;

3) rrr,vzględrria irricjatywę 1ol<aIną lra zasaclach okl,cślonycl-r w usllttl,ic:

4) opieraó się będzic na zasaclach wynikających z ustawy, a wiqc:

a) ponocr-riozości - polcgająoej tla r,vspieralriu działalnośoi otgallizac.|i pozarząclor,łyclr oraz
lu]]ożliwianiu im rcalizacji zadari publiczrrych,

b) srrwerenności sLron - oznaczaj ące1, ł,e Gnrina i organizacjo pozzu,ząciowe podejmtrjące

lvspółpracę zachowują autononrię i niczależlrość względcnr sicbie,



c) partnerstwa - ozrlaozaj.lccgo, żc strony uslalają zakrcs współplacy, uczcstl-}iczą

rv idenlylikowaniu olaz clefltliowar-riu ploblemórv społccznyclr i zadań, wypracorvywaniLt
najlepszych sposobólv ich realizacji, traklrrjąc się wzajerrinie, jako podnrioty równoplawtre
w 1ych proccsach,

d) el-ektywrrości - polcgającej na dążcniu do osiągrrięcia możliwie najlepszycli elęktów
w rcalizacji zadali pilblicznych.

e) uczciwej konktrlcncji i.jarvrrości - zakładająccj ksztahorvanic przejrzystyclr zasad
rvspóĄlracy, opitl-tycl-r na lciwtlych i.jarłłlych krytcriaclr wyborrr realizatora zadania
publiczrrego oraz zapcwlricnilt l,ór.vnego doslępr-r clo inlblnrlnj i.

lŁtlzt],littl 4

Formy rvsptilpracy, o których mowa w art. 5 ust.2 ustalvy

§ 4. 1. Wspólclziałanic Grrlinr z ot ilanizu,.j lrnli pozalządowyrrri obejnrrrje rvspółpraoę
o charaktcrzc:

1 ) pozalinansorr,;,l-t-ll

2) linarrso,"vym.

2. Współpraca poza1llrallsolva Cirrriny z olgarrizacjanri pozalządorvymi polegać będzie rra:

1) informowaniu o zarlaniach prrblicznych, lCóre będą roalizorvane w danym roku wlaz
z podanien wysokości śroclków przcznaezol1ych z blsdżelu grniny na realizację tych zadari,
o ogłoszonych ltrlnlitlrsach ol'ct,l na zlcccnic loalizacji zaclań pLrblioznyclr oraz o iclr rł,ynikach:

2) przckazyr,ł,arriu infbrrrlacji o konkursaclr gratrtorł,yclr ogłaszan),clr pt-zcz inne podnrioty. nl.it-r.

administrację publiczną. ol,garrizaojc pozarządorvc;

3) zaplaszaniu pl,zcclstarł,icicli ol,galrizaoji cio trclzirrłlr w- olganizowarryclr spotkaniaclr,
szkoleniach, scminariaclr o],az konsultacjacl-r zlł,iązatlyclr zę rvspółpracą Gminy
z organiz.acjarni;

4) udzielaniu rekomerrdacji ol,eanizacjoll rvspółplacującyn-r z Gminą;

5) podcjmowanirr lvspćllrrl ch dzia}ari na t,z,ccz tliagnszorvania problctttórv społeczrly,cll
nricszkańców:

6) konsultowaniu ., ot,ganizacjami plojektów aktórv normatywrryclr w clzicclzir-rach clotyczącycl'
działalności statr"itowcj tyclr organizacj i;

7) współdziałarriu w rzunach zespolów o clrala]itcl,zc cloraclczyln i irricj atyw-ryr-rr;

8) zarvieraniu rrrrrólv partncrskiclr;

9) plomocji dzialalności olgarrizacji pozat,ząclotvyolr poprz,ez zamiesz,czanie lub plzekazywanil,
na rvniosek zźrintcrcsou,.lnyclr inlornracji dotyczących podejtlor,vanJ,ch prz,cz nich inicjllt;,rv
na stronach intcrnetowych tlrzędu;

l0) porrrocy w nawiązyr,r,alriu przcz organizacjc pozarządor,vc konlaktów o zasięgrt rcgionaInym,
ogólrropolskin i rnigclzyr-ra1,odor.vyn]J poprzcz 1-lclziclanic rckonendacji olganizrtjorn
i podmiolon slarającyrn sig o nawiązanic takicl. konlaklórv;

1l) Lltiziale osób w.skazatrych prz,cl, otganizacje w pracaclr konisji korrkursowej ds. rozpatrzcllie
i oceny o1'ofl złożonych ylrzel, organtz,acjc rra realizację zadari własnych Gminy;

12) w miarę mozlir.vości nioodpłatnym ucloslęplrianiu lokali konlunalnycli do spotkań
organizowanyclr przcz orgar-rizacjc pozat,ząclor,vc, ktciryclr 1elrratyka r,viąze się z proglat,nem.

3. Współplaca finansowa Gllrirry z organizacjani pozalządowynri obcjrrrować będzic:



1) zlccarrie organizaojor:n pozarządowy-ll rcalizaoji zaclali publicznyclr tla zasadaclr okleślorrych
r,v ustawie, ktcire nrogą nlicć lbrnly:

rr) Powiet'zerria wykonania zadari publiczr-rych wraz z udzielenicn dotacji na finansowatlie ic|-1
rcaIizacji,

b) r.vspierarria wykor-rarria zaclari publicznyclr wraz z urizjclcnicl-tl clotacji rra <1ot]nansowanie ich
lealizacji:

2) zawicl,arrie umólł, o rvykonanie inicjatyrł,v lokalncj na zasadach okr-eślonyoh w ustawic.

li,ozłlział 5

l)rio rvtctorvc zatlirnia pu lrlicznc

§ 5, 1. Jako Pfiorytetowe obszary rvspółpracy gnrirry z orgalrizilc jat-tri pozzrrządowymi na 202i
rol o]ircsle się zirdlllill rt zltIircsic:

1) po;llocy spolecznoi. wtym pomoc rodzinonr i osolronr w trudnej sytllacji życiowej ol.az
r.vyrtirvnvwanic szaus tych roclzir-r i osób:

a) lrdzielanic rvspiu,cia i ponocy osobotl bezt,obottlynr, bczdonrllyll] ofaz żyjących
rv ubóstrł,ic,

b) tlclziclania sclrt,ot-lictlia osobotrr i rodzinot-n bczdotrlll1nll

2) plzccirvdziałania uzależnicnionr i patologiort społcczllylrr, pL)pl,zc7,:

a) ol,ganizorvanie kolor-rii, półkolonii. obozór,r,, rvarsztaLórł,. rłl,cieczek clla dzieci i nrłodzieży
łv czasie r,valracji lctniclr i {clii zinlowych,

b) zagospodarorł'anie czasrt rvolltcgo clzicci i nlbdzieży poprzcz otganiz,ou,arlie i prowaclzenie
pozalekcyjnyclr zaj ęó sportolłrych i klrltulalrr;,ch.

c)ploliiaktykę irozwiązyrvanie pfob]cll-lów alkolrolor,vyclr, przociwclziałanie nukotnanii
ipl'zcl'tlocy rv lodzinic ot,az ilitlologioirr spolccztrytrr, r,v szczogólirości poprzez udzielanie
rł'sparcia. tr]omocy tcrapculycznej i rchabilitacl,jnej osoborl uzależlionynr i członkorn ich
rodzin"

d) plzecirł,ciziałanic przcjari onr agl,csji i1lrzcllloc\ wśrócl dzieoi i ttiodzieży szkolnej,
kształtowanie rvłaściwych poslaw społcczlrycl,t;

4) rł,spierarri a i upor,r.szeclrnialria J<rrltury 1 l zy cz,ncj. p opl7,c7;

a) udział w tozgl,r.rł,J<aclr, zar,vodaclr i turniojaclr silorklrrryclr.

b) organizowallic zajęć. zawodórv olaz itllprcz spoflowo - rck l.cacyjnyclr,

c) r,ozwijanic i pt,omowalrie spol,tu dla osób rricpcłrrosprarvnych;

5) podtrzyrrryrvania i upowszoclrnialria 1raclycji narodowej, piclęgrrowarria polskości oraz
rozwojrt świaclolllości narodowej. obywatclskic.j i kuhurowcj;

6) kultury, sztltki, oclrron}, clóbl krrltuly i clziccizictwa rrat,odorvego, popI7,cz:

zL) twozcnic warunkórv clla rozlvoju alnatol,skicgo rllchlt arlystyczt,lcgo i pronrowanic
1okalrryoh trvórców,

b) ol'ganizolvarrie konkursór,v, scnrinat,ićlw, wysta\\,. inlptcz plcncrorvych nalviązującyclr do
tladycji naroclor,vcj i rcgionalnej,

c) rł,ydawarrie triskotlztkładowyclr, nic lrolrrcroyjnych publikacji;

7) clziałalności wspomagająccj lozwój r.vspólnot i społeczności lokalnycJr;

tl) działalności na r7,cc7- osób lricpcłI-rosllrartrll,clr oraz osób w rł,ickrt enrct,ylalnytl p()pr7.c7,:



a) działania la r7ecz irrLegracji i zwiększenia uczeslnictwa osób nicpełnosprawnyclr w życirr
społecznym,

b) organizowanie intcgracyjnych zĄęć otaz, irnprez kulttrralnych, 1lrrystyczno-sportowych
i lckrcacyjnych;

9.1 oc lr 1,ony ipronlo.jizdli,rrill. lro])rzc./,:

a) propagowanic aktywrrych lbrr-rr życia bcz r-rałogów,

b) edukaoj ę prozclror,votną.

2. W wyniku slwicr-clzcnia potrzcb loltalr-ryclr lub l-ra rvt-tiosck ol,ganizacji bąclź inllegi-l

podn-riolrr, I{ada Grrrin1, mozc w clroclzc rrchwały rvskazać inne, niż okroślone w ust. 1 zadania,
które wymagają rcalizacji" rv ocht ich zlcccnia olganizacjotl ltrb irrrryn podnriolonr, na zasaclaclr
okrcślonyclr w ustar.r,ie.

lłoztlział 6

()krcs rcalizacji programu

§ 6. l. Progran rcalizou,arry będzic od 1 sty cznia 2021 r. do 31 gruclnia 2021 r.

2. 'l'ernrit-t realizaoji poszczcgóln;,cl' zaclali określony będzie rv rł,alunkaclr konkLtlsu olclt tra

rcalizację zadali gminy rv 2021 l,.

|łor,dziztl7

Spostib rcalizacji programu

§ 7. Cele i prioryiety żawaltc \\, pl,ogramic bętią r,calizo\vane przez:

1)I{adę Gmin;l Sędzicjorvice - rvytyczanie kiorunkór.v działań t rł,spółpracy z organizlcjanli
pozat,ządorł_Tmi:

2) Wójta Grniny Scdzic,jorlice lv zaltresie:

a) podejrnor.vanie dccl,zji o kiclrurkach r.vspciJpracy z ol,ganizacjami pozarządowytni,

b) dyspor-rowalrie ślodkami na tcn ccl w rall,1aclr btrdżctu glniny,

c) ogłaszanie otwartych konkr:lsór.v ol'ert na realizację zaclań prrblicznych,

d) patronat nad akcjami" przcdsięwzięciami olganizowanl,nli prz,ez organizacje pozatządowe;

3) konrisjc konkut,s,.lwc rł, zakrcsic:

a) przeprowaclzairia olrvarlyol-r konkursów ol'clt na t,ealizację zadaIi grniny przez olganizlrr-jc
pozarząclowc:

4) rel'erat Organiza,_:yjrry i Spraw Społccznych rv [Jrzęc{zic (iminy Sędzi<:jowice w zakresie:

a) bieżących kontaktów z organizacjani pozalząclowymi,

b) przygolowywanic pl,oj cktu pIogramu wspólplacy,

c) przygolowyrł,anic i publikor.l,anie ogłoszcti o otwartyclr konkursach ofefl na realizację
zadati publicznych,

d) olganizoli,anic komi s j i liollltursor.vych.

e) publikacja rvl,niktir,ł, kotlkursu olcrt,

t) pomoc w realizacji zaciali pltbliczrrych przcz organizacje pozarząclowe,

g) spotkania ir-rlbnnacyjnc i konsultacyjrre z organizacjani pozalząclowyrrri;

5) organizacje pozzuząciowe lv zaklcsic:



a) z,łożelizl wnios]<u na t,ealizację zadarria publiczltcgo o clrarakterze lokalnym w trybie,
o któryr-n mowa w art. 19 a ust. 1 ustal,1y,

b) z,łożenia z własncj inicjatyrvy wtlioskrt o rcalizacjr; zaclania publicznego zgodnio
z art. l2 uslaw1,,

c) złożct"tltt r,vnioskrt o rcalizaoję ziLclar-ria 1lrrblicztlogo w rantach irricjatywy lokalnrj lla
zasadacli okl,cśIorryclr rł, arL. 19 b - 19 h ustarł,y,

ci) Lldział rł, pracaci-t korrrisj i konklrrsolvcj,

c) rrclział w spoLkaniaolr irribrmacyjrrych i korrsultac/ rlych.

i) l,calizacja zadań i.r4asrrycl-r gtrritty,

lłoztlzial 8

W;,sol<ość środlłt5rl, planorvan;,ch na rcalizirc.j g pro grlnln

§ tl. 1. Na l,calizację zadali plogram(lrł),clr, a lv szczcgólności na zlecanie zadali Gnrir-ry

orgatlizacjottr plarrujc się przez,nacz.yć r,v 202l loku środki lltlansolvc w krvocie 60 000 złotych.

2, Ostateczną kwotę określi l{ada Gminy Sędziejorł,icc w uclrrvale budżetorvej na 2021 rok.

lłoztlzial 9

Spostilr otcny rcalizłc,ji p ro!]rźrnru

§ 9. 1 . Nic ptiźnic j niz do 3l n:'a.ja 2022 L., Woj t Gminy przcclIoż1, I{a,-lzie Gniny Sędziej owice
sllt,arrozclanic z, rcztlil,acli pl,ogftl1,11Il rł,spó]i;l,acy. r,r, kttit,;,rl clol<otlatla zostanie ocel]a stanll

rvspriłpracy Grnitry z orgarrizacjanri 1rozalząclorvytrri.

2. Ocerry rca|izacji zadań wyrikającyolr z 1rrogt,anru clokorrujc Wójt Gmirry w opal,ciu

o następlrjące kt,ytelia:

1) liczba ogłoszonycl-r otwartyclr konktlrsólv olirt oraz,licz,btt z,ł<>żonyclr o l'ert w tyclr koŃrrsach;

2) liczba wspólrrych przedsięr.vzięć pocic.jlnorvany ch prz.el, podrnioty i Grlinę;

3) rłl,sokość śrocil<ów 61n11591,,lyclr przcztraczonyoIr na lcalizację 1)1ilgtaIulr;

4) r,r,l,sokośó śr,odk(lrv 
''rt,ol-rrurłlrch 

zaallgażor.vatrycl-,l ptl,cl, t,lt'gtlnizacjc pozarządorvc i innc

podn,ioty rv reali,zację zadań prrbliczrrych zlccalryclr olgarlizac.jotrl,

lłoztlzial 10

Infornracja o sposobic tlyorzcrriil progranru oraz tl ptzcbicgu konsultacji

§ 10. ], W sprawaclr nieLtlrorrrrolvittlyclr rv rrinicjszyn progranric zastosowanie mają przcpisy
ustar.vy z dnia 24 kw.ietnia 2003 l,. o clziałalnośoi poźytku plrbliczncgo i o r,volontariacie (Dz.U.
l,20?0 t. poz. 1057 r,c z,nl.) ottlz,:

1) ustarvy z, clnia 2'/ sicl,pnia 2009 t. o linansach publicznych |Dz.l). z -10 l9 t, poz, 869 1,c 7,m.);

2) rozpotządzcnia Ministt,a I'racy i Polityki Społcczrrcj z. clnia 24 ylażdzlctnika 2018 l. w sprawie
wzotów ofćr,t i ranrowych rvzolólv urrór.v clotyozącycii realizacji zadair publicznych oraz

lvzorów sprawozdań z wykonania tyclr zadarl (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).



2. Plogram wspciłpraoy sporząclzony zoslłl po kor-rsuhacjaclr z orgar-rizacjami pozarządowylrri
w sposób okrcślorry w uclrwalc nr IIIl12ll0 l{acl1, §ll1n, Sędziejowicc z dnia 28 gruclnia 20l0 r'.

w spl,awie okreś]cnia szczcgółowcgo sposobu konsultowatria z radatni działalności pożylku
publicznego lrrb organizacjami pozarządorvynri i podlr'iotami rłrynienion),rrri
w ań. 3 ust. 3 ustalvy o działalności poźytku publicznego io wolor-rtariaoie, projektów aktów
prawa nriejscowcgo .ł dzicclzinach dotyczących clziałalrrości statutowej tyoh organizacji (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z.2011 r. n1,36. poz. 325),

lłoztlział l1

'I'lyb porvollr,rin i zlsirtl1, tlziitl:inil kołlisji lionl<ursłxr,;,ch tlr; opiniorvania ol'crt

1\, otwartyclr konkursach of'ert

§11. 1. Konkursy rra lealizację zadań ptrbliczrrych będą ogłaszanc nie wcześrriej rriż po
r"lchwaleniu przez I{adę Gnliny Sędzicjolvicc buclżctu gnrilry na 2021 rok.

2. Ogłaszając o1u,art}, lionkut,s o]'cI,t u,cclu z]cccrria realizacji zadari publicznych organizrcjonl
i podnriotom. Wojt Gmin1, oplrbliiiirjc il-rlbrr-ruc|ę o llinr w l}iLllctlłric Inlbrnracji Prrbliuzlllj -
bfu.gminasedzicj or,r,ice.pl, na slrol-tic gmin1,- gt-tlinascclzicj or.vicc,c1-1 ot,az tra tablicacir ogłoszeń
Urzędrr Gtniny,

3. Wójt Gminy porvołuje lv clrodze zari:acll.cnia zgodrrie z przcpisanri ustawy, konrisję
konkulsową do opiniorł,ar-ria ol'eIt w otwaItych liotrltut,saclr olirt.

4, Komisja konkursor,r,a działa zgodllic z rcgtllallinerrr poslępori atria korrrisji korrkulsurr,.j
i ltrylcrianii stosorvanyni przv dokoll; rvalliu u,; lrorrL o1ćń. jttólc stal-}owią załącznik do
,zarz:,1dzrnia Wó jla (imiuy.

5. W ciągu 7 dni od upłylvrr tcrninlr sklatiania rvniosków. Iista Lrbiegającyclr się o clotację
zostanic utrricszczona lla tablicy ogłoszcli 1-Irzęclu Grnirry oraz poclana tlo ptrblicznej wiaclonrości
na stlonie Biulctynu ln1'omacji l)rrbliczncj i s1Ionic i1]1eInetorvcj Cirliny.

6. Dccyzję o wyborze olganizacji lub pocll.Tiottl, które uzl,sklrją dotacje i o wysokości clo1acji
podcjnruje Wójt Gnriny łr, lbrlrric zarl,tydzuia. l'rzccl pocljgcielr-r dccyzji Wójt Gnrin; noż,e
zasięgnąć opinii porr,ołane,i pl,zcz sicbic r.v 1yr-r-r coltl korrrisji.

7. Wykaz poclniotciri, p1,orvaclząc;,clr clzia]alrlośc pożytku ptrbliczltcgo, zle conyclr zaclań oraz
wysokości dolacji przyztianycIr na realizację tycJr zaclari zosliutic opublikowalry w BIP, na slt,ulrie

ir-rtemotowcj grnirry oraz 1yywieszot-tv na 1ablicy ogłoszcli lJl,zędlt Grniny.

8. Zlccenie realizacji zadań publiczt-ryclr organizacjom i podmiotonr prowadzącym clziałalnośó
pożytktr prrblicznego rnoże równicż rrasląpić na rł,rriosclt. z porr-rinięcicm otwartego konkursu o1'ert,

zgodnic z art. l9a ustaw},.

9. Wnioski slłłaclallc poza p1,ocetlurą konliursor.vą powinny spe łniać wszyst](ic u ) nlotsi
lbI,tll:l]llc 1.1,zerritl,, illll., ir ttil:trrit,illil)itj5ZVlll 1l1,'3l':ttnic,


