
PROJEKT

UCHWAI-A NR I I2OI3
RADY GI\{INY STARA KORNTCA

z dnia 2013 r.

w sprawie: prryjpcia Programu Wsp6lpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami

P ozarzqdowyrn i i I n nym i Pod m iota mi Prowadzqcymi Dzia la InoSd Po2ytku

Publicznego na 2014 rok

Na podstawie art.l ust. I pkt. 19, art.9 ust. I, art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy zdnia 8 marca

1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.5a ust. I ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o dzialalnoSi poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 zp62n.

z{n.) - Rada Gminy Stara Kornica uchwala, co nastppuje:

$ r
Uchwafa sip Program Wsp6lpracy Gnniny Stara Kornica z Organizacjami Pozarz4dowymi i Innymi

Podmiotami Prowadzecymi DzialalnoSi PoZytku Publicznego na 2014 rok, stanowi4cy zal4carik do

niniejszej uchwaly.

$ 2

Wykonanie uchwaly powierza sig'W6jtowi Gminy Stara Komica.

$ 3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia z moc4 obowiq,zuj4c4 od I stycznia 2014 roku.

P rzcw odnicz4cy Rady Gm i ny

Ignacy Janczuk



Zalapznik nr I
do Uchwaly Nr
Rady Gminy Stara Kornica
z dnia

Program Wsp6lpracy Gminy Stara Kornica

z Organizacjami Pozarz4dorvymi i Innymi Podmiotami

Prowadzqcymi Dzialalno5d PoZytku Publicznego na 2014 rok

WSTEP

Prcgram Wsp6lpracy okre6la cele, zasady i forrny wsp6lpracy samorzqdu Gminy Stara Kornica
z organizacjani pozarzqdowymi dzialaj4cymi na rzecz pozytku publicznego, okreSlaj4c priorytetowe
obszary, kt6re zostaly uznane za istotne do realizacji w 2014 r. Program ma sluZy6 budowaniu
parlnerstwa mipd4y administracj4 publiczn4 i organizacjami pozarz4dowyrni, prowadz4c do
pelniejszej realizacji zadari wlasnych samorz4du Gminy Stara Kornica. Istotne form4 ich realizacjijest
aktywna wsp6lpraca wszystkich podmiot6w programu. Priorytetem Samorzqdu Gminy Stara Kornica
jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsp6lnoty, kt6r4tworz4jej mieszkaficy. Aktywna
w'sp6lpraca z organizacjami pozarz4dowymi i lidemmi Srodowisk lokalnych jest jednym z element6w
efektywnego kierowania Grnin4. U podloza programu wsp6lpracy z podmiotarni pt'owadzqcymi
dzialalnoSi po2ytku publicznego lezy przekonanie wladz Grniny o korzySciach z niego plyn4cych,
potwierdzone wieloletnim doSvriadczenienr w realizacji r62nych form wsp6lpracy. Tryb, fomy
i z-asady wsp6lpracy samorz4du Gmin1, z oryanizacjami pozarz4dowymi wynikajq z ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytk-u publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 zp52n. zm.)

Podstawowymi korzySciami takiej wsp6lpracy sq migdzy innymi:

Umacnianie u/ spoleczno5ci Swiadomo5ci poczucia odpowiedzialno5ci za siebie i swoje otoczenre.
Budowanie spoleczefistwa obywatelskiego poprzez aktywizacjq spolecznoSci lokalnych.
Wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych dzialari dziqki dobremu rozpoznaniu
wystppuj 4cych potrzeb.

F{OZDZIALI

Postanowienia o96lne

l. llekro6 morva jest o:
a) Ustawie - rozumic sip przez to Ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 zp62n. zm.),
b) Programie - rozumie siE prz"ez to Program Wsp6lpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami

Pozarz4dowymi i Innymi Podmiotami Prowadz4cymi Dzialalno5i PoZytku Publicznego
na 2014 rok

c) Dotacji - rozumie sigprzezto dotacjE w znaczeniu przedstawionym w art. 2 pkt. I Ustawy,
d) Srodkach publicznych - rozumie sip przrz to Srodki, o kt6rych mowa w art.2 pkt.2 Ustawy,
e) Wolontariuszu - rozumie siq przez to wolontariuszaw znaczeniu ustalonym w art. 2 pkt. 3 Ustawy,
f) Gminie - rozumie sipprzez to Gminp Stara Kornica,
g) Urzqdzie * rozumie siq przez to Urz4d Gminy w Starej Kornicy,
h) Podmiocie - rozumie sig przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.
2. Program okreila:
a) cel gl6wny i cele szczeg6lowe,
b) zasady wsp6lpracy,
c) zakres przedmiotowy,
d) formy wsp6lpracy,
e) priorytety w realizacji zadan,
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f) okres realizacji prograrnu,
g) spos6b realizacji programu,
h) wysokoSi Srodk6rv przeznaczonych na realizacjg pr.ogramu,
i) spos6b oceny realizacji programu,
i) infonnacja o sposobie twozenia prograrnu <t,raz przebiegkonsultacji,
k) tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwarlych

konkursach ofert.
3' Obszar wspolpracl' Grniny i organizac.ii obejmuje w szczeg6lnoSci sfbrq zadar1 publicznych, o

kt6rych mowa w art. 4 ust. I ustawy.

ROZDZIAN.TI

Cele programu

Celem gl6wnyiri piogramu wsp6lpracy jest budowanie partnerstwa pomiEdzy Gminq Stara
Kornica, aorganizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSi po2ytku
publicznego sluzqcego zaspokajaniu poprawy jakoSii oraz potrzib Lycia mieszkaric6w.
Cele szczeg6lowe programu:
tworzenie warunk6w do zwiEkszania lokalnej aktywnofci spolecznej,
zapewnienie efektyrvnego wykonywania zadafi publicinych {oprt"t wl4czenie organizacji
pozarz4dowych w i:h realizacig, przy zachowaniu zasad- gwarantuj4cych oszciEdnoSi,
tenninowoSi i rvysok4 jakoSi.

c) zwigkszenie udziaiu mieszkafic6w w rozwiqzywaniu lokalnych problem6w.
d) poprawa jakoic-i zycia, poprzezpelniejsze zaspokojenie potizeb spolecznycrr.

ROZDZIA*.TII

Zasady wsp6lpracy

l' Wsp6lpraca Gminy Stara Kornica z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalnoii poZytku publicznego opiera siq na nastgpujacych zasaiach,

a) zasada pomocniczo5ci Gmina Stara Kornica respektuj4c 
- 

odrqbnoSi i suwerennoji
zorganizowanych wsp6lnot obywateli, uznaje ich prawo do samoazielnego definiowania i
rozwiqqwania problem6w, w tym takhe nalel4cych ao sfery zadari publicznych i w takim
zakresie, na zxadach okreSlonych w stosownych aktach prawnych, wspiera ich dzialalno5i,

b) zasada niezaleZnoSci - stosunki pomigdzy Gminq Stara Kornila, a oiganizacjami pozarz4dowymi
oraz podmiotami prowadz4cymi dzialalno5i poz),tku publicznego ksztaltowane bedS z
poszanowaniem wlasnej autonomii i niezaleznoSci statutowej, wladzeiamorz4dowe i organizacje
pozarz4dowe szanuj4 swoj4 autonomiE, zglaszaj4 wzajemne propozycje i deklaruj4 gotowoSi
wysluchania propozycj i stron,

c) zasada patlnerstwa - organizacj e pozarz4dowe oraz podmioty prowadz4ce dzialalnoS6 po2ytku
publicznego, na zasadach i wg trybu wynikaj4cego z odigbnych przepis6w i w formach
okre5lonych w ustawach uczestnicz4 w identyfikowaniu i aifiniowaniu problem6w, kt6rych
rozwiqzanie stanowi przedmiot dzialafi publicznych, w wypracowaniu sposob6w ich rozwi4zania
oraz wykonyw ania zadart publ icznych,

d) zasada efektywno6ci - Gmina Stara Kornic\ przy zlecaniu zadaf publicznych, dokonuje wyboru
najefektywniejszego sposobu wykorzystania Srodkdw publicznych, przestriegaj4c zasad uczciwej
konkurencj i oraz wymog6w okreslonych w stosownych ustawaci,

e) zasada uczciwej konkurencji ijawnoSci - Gmina Stara Kornica udostgpnia wsp6lpracuj4cym z niq
organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotom prowadzqcym dzialainoSi plryttu publicznego
informacje o zamiarach, celach i Srodkach przeznaczonyci na realizacjp iadafi pubiicznych, w
kt6rych moZl i wa j est wsp6lpraca z ty mi or ganizacjami.
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ROZDZIAN- IV

7'akr es P rze<i m iotorvY

l. PrzeCnriotem wspolpracy Grniny Stara I(ornica z organizacjami pozarz,qdou'ymi oraz innymi

podntiotami prowadzqcl,t l i  dzialalnoSi poZytku publ icznego jest :

a) realizac.ja z-adari g;niny okresionych ustarvami,

b) podr.ryzsz:nie skuteczno(ci i efektywnoSci dzialari kierowanych do rnieszkaric<iw gminy,

c) okreSlanie potrz-eb spolecznych i sposobu ich zaspokajania.

cl) konsultorvanie projekt6w akt6w normatywnych rv dziedzinach dotycz4cl'ch dzialalnoSci statulowej

tych organizacji,
e) tworzenie rvarunk6w do zr,r,iQkszenia aktywnofci spolecznej gminy.

ROZDZIAN,V

Formy wsp6lPracY

l. Pozafinansou,e formy wsp6lpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami pozarzqdowymi oraz

innymipodmiotami prowadz4cymidzialalnosi pozytku publicznego dotyczQm.in.
a) wzajemnego informowania siq o planowanych kierunkach dzialalnoSci i wsp6ldzialanie w celu

zharmoni z-owania tyclr ki erunk6w,
b) konsuftowania z podmiotarni programu, odpowiednio do zakresu ich dzialania projekt6w akt6w

normatywnych w dziedzinach dotycz4cych dzialalno6ci statutowej tych orgarrizacj i,

c) udzielania przez W6jta Grniny Stara Kornica honorowego patronatu dzialaniom lub programom

prowadzon,vm przez organizacj e pozarzalow e,
d) udzielania rekomendacji storvarzyszeniom i innym podrniotom ptowadz4cym dzialalnoSi pozytku

publicznego, kt6r'e ubiegaja. sig o dot'inansowanie z innych 2t6del,
e) utrzymaniu przezgming poddorneny ,.organizacje pozarz4dowe" na gminnej stronie internetowej,

gdzie zanieszczane sq informacj e zwiqzane z tym sektorem, m.in. o bieZ4cych konkursach na

dotacje, formularze, wzory u'niosk6w i sprawozdafi, inforrnacje na temat dzialai sektora,
f) udostgpnianie przez gming posiadanych zasob6w takich jak lokale na spotkania, szkolenia,

konfer.encje organizacjorn pozarz4dowyln oraz innym podmiotom prowadz-4cyln dzialalnoS6

pozytku publicznego,
g) urnieszczania na stroirie intemetowej gminy odnoSnika (linku) do strony internetowej organizacji

pozarzqdowej.
2. Wsp6lpraca gminy o charal<terze tinansowym moZe odbywai sip w formach:
a) powierzenia wykonywania zadafi publicznych wrcz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich

realizacji,
b) wspierania wykonywania zadafi publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich

realizacji.
3. Podstarvowyrn trybem przekazywnia Srodk6w finansowych organizacjom pozarz4dowym i innym

organizacjom po4'tku publicznego jest otwarly konkurs oferl. W przypadkach wskazanych przrz

ustawg dopuszczalne jest stosowalrie innego trybu.

ROZDT,IAI,VI

Priorytetow e zadania pu bliczne

l. Ustala siE na rok 2014 nastgpuj 4ce dziedziny, w ramach kt6rych Gmina mo?n zlecit' organizacjom
pozarzqdowym zadania do real izacj i :

a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielpgnowanie polskoSci oraz rozw6j
Swiadomo5ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
ochrona i promocja zdrorvia,
dzialalnoSi na rzeczos6b niepelnosprawnych,
promocji zatrudnienia i al<tywizacji zawodowej os6b pozoslaj4cych bez pracy i zagtolonych
zwolnieniem zpracy,

e) dzialalno5i wspomagaj4ca rozw6j wsp6lnot i spolecmoSci lokalnych,

b)
c)
d)



f) wypoczynek dzieci i mlodziely,
g) kultury, sZuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwanarodowego,
h) wspieranie i upowszechnianie kultury fiz;,cznej i sportu,
i) turystyka i krajoznawslwo,
j) rolnictwa i ochrony ludnoSci
k) dzialalnoSt, na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt6w i wsp6lpracy migdzy

spolecznoSciami,
l) dzialal noS t, na rzecz kombatant6w i ostib represjonowanych,
m)dzialalnoSc na rzecz rodziny, macierzyfistw4 rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw

dziecka.
2' Rozszerzenie katalogu zadait, kt6re mog4 byi powierzone organizacj om pozarz4d,owyffi, moze byi

realizor'l-ane na podstawie rozpoznarria potrzeb lokalny-h paprzez no*"iiru";g programu,
oraz rvniosku organizacji na realizacjq zadaniapublicznego na zasadach okreSlonych w ustawie.

WOZDZIAtr Vtl

Okrcs realizacji programu

l. Rocztty Prograttt V,/sptllpracy (irnini,sirlra Kornicazorganizacjami pozarzqdowymi na 2014 rok
realizowar;;i, bpdzie od 0l stycznia 20 i -l i-. do 3 I grudnia ZAl4 ;.

IiOZDZIAI, VIII

Sir*ulib realizac.i i progra m u

Prz.eprov''adzenic otr,r'aftych konl.ursorr srj1.;1 o<Jl,rr,wa siq wedlug nastgpujqcych zasad:
l. Zlecenie realizacji zadari public.'-p'.'r:i. giirin', organizacjom poruri4dowyrn obejmuje w pierwszej

kolejno5ci zadania priorytetowe i odbl'rvai siE bqdzie u. diodze oglos-enia oi*u,t"go konkursu
ofert-Zlecenie moze miei fonmE r.','sparcia lub powierzenia wykonaniazadaniawrazzudzieleniem
dotacji na jego sfinansowanie.

2. Otwarty konkurs ofert oglasza W6jt Gnriny Stara Komica.
3. Termin skladania ofert nie moze b;,6 kr-titszy niz2l dni od daty ukazzniasig ogloszenia.
4. ogloszenie o konkursie publikow'ane jest w Biuletynic Informacji nuUticzne;, na stronie

internetowej Gminy Stara Kornic a oraz. natablicy ogloszeri Urzgdu Gminy Stara Kornica.
5. Oferty skladane do konkursu sq opinioivane przez Komisje konkursowe powolywane przezW(tjta

Gminy Stara Komica.
6' Zlahone oferty podlegajq occnie frrrmaine i i merytorycznej przezKomisjg konkursowq.
7. Decyzjp o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje WO.li Cminy Stara Kornica

po zasiqgnigciu opinii Konrisji konkursowej.
8. Wyniki konkursu publikot'a,nc sq w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej

Gminy Stara Kornica oraz na tablicy ogloszefi Urzgdu Gminy.
9. Po ogloszeniu wynik6w otrvartego konkursu ofert, W6jt Gminy Stara Kornica zawiera umowg

o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z wylonionymi organizacjami
pozarz4dowymi.

l0.Dwie lub wiqcej organizacje pozarz4dowe dzialaj4ce wsp6lnie mog4 do konkursu ofert zloLry(.
ofertg wsp6ln4 zgodnie zart.14 ust.2 ustawy.

ll.W6jt Gminy Stara Kornica moze na wniosek organizacji pozarz4dowej zleci(, realizacjE zadania
publicznego z pominigciern otwartego konkursu ofert. Sz*zeg6iy prry"na*anii dotacji
w tym trybie okreSla art. 19 a ustarvy o dzialalnodci pozytku publicznego i o wolontariacie.

| 2 -Realizacj g Programu ze strony urzgd u koordynuj e wy znaczony pracown i k.

ROZDZIAT,IX

WysokoSd Srodk6w planowanych na realizacjg programu

l. Planowana rvysokofd irodk6w na realizacjg zadari publicznych okreflonych rv rozdziale VI wy,nosi
5000.00 zl.



a)

b)
c)

d)

e)

0
s)

Udzielenie dotacji na finansou,anie lub dofinansowanie zadai't prowadzonych przez organizac.ie
pozarz4dowe oraz inne podmioty pror,i'adz4ce dzialalnoSd pozytku publicznego przyzna"vane.iest

po uchwaleniu budzetu grrrinl ' na dany rok.

ROT,DLTAL X

Spcs6b oceny realizacji programu

l. Miernikiem efektywnoSci realizacji Prograrnu w danym roku bEd4 informacje dotycz4ce

w szczeg6lnoSci:
l.i czby ogloszonych otwarlych konk urs6 w o fer1,
|,iczby ofert, kt6re wplynqly od organizacji w drodz-e oglaszanych konkurs6w of-ert,
I.iczby um6w z-awartych z organizacjami na realizacjp zadafi publicznych rry ratnach Srodk6w
fi n an sowych przekazany ch otgan i zacj o m pr zez satrr olz4d g mi ny,
Wysoko$6 Srodk6w finansowych przeznaczonych z budZetu gminy na realiz:cjg zadari publicznych
przez organizacje,
Liczby os6b, kt6re byly adr"esatami (beneficjentami) dzialafi publicznych realizowanych przez

organizacje,
Stopnia z4odnoSci realizowanych zadafi z priorytetami pr:zyjqtymi w Programie,
WielkoSd wkladu finansowego organizacji pozatz4douych u, realizacjg zadafi publicznych
pochodzqcych spoza budZetu Gminy Stara Kornica.
BieZ4cym rnonitoringiem realiz-acji zadari Programu zajmuje siE pmcownik Urzpdu Gminy
w,vznaczony do wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowyrni, kt6ry spotz4dzi sprawozdanie
z realizacji Programu.

R:OT,DZLA| Xl

Informacja o sposobie twolzenia progmmu orazpru'ebiegu konsultacji

Program wsp6lpracy Gminy Stara Kornica z organi.zacjami pozarz4dowymi oraz innymi
podmiotami prowadz4cymi dzialalno3i po4aku publiczrego na2014 r. utworzony 7fistal nabazie
projektu programu.
Projekt konsultowany byl z organizacjami pozarz4dowyrni oraz podmiotarni wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy, funkcjonuj4cyni na terenie gminy w spos6b okreSlony w uchwale
Nr XIX/ I l9l20l2 Rady Gminy Stara Kornica z dnia ?4 wrzeinia 2012 r. w sprawie okre5lenia
szcz-eg6lowego sposobu konsultacji z R.adq Dzialalnoici PoZytku Publicznego lub Organizacjami
Pozarzqdowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci poZytku
publicznego i o wolontariacie akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno5ci
statutowej ty ch otganizacji -
Projekt progmmu zamies:zczony byl na stronie intemetowej Gniiny Stara Kornica:
wnrv.kornica.org, na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Gminy'Stara Komicaoraz w wersji
papierowej na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy Stara Kornica.
Organizacje pozarz4dowe oraz inne podmioty prowadzqce dzialalnoSi po2ytku publicznego mialy
nro2liwo56 z-godnie z zapisen uchwaly Nr XI)VI l9l20l? z- dnia 24 wrzeSnia 2fr12 r. Rady Gminy
w Starej Kornicy zglaszaniaopinii dotyczqcych Programu.
Projekt uchwaly o prryjpciu proglamu wraz z projektem programu poddawany jest pod obrady
Rady Gminy Stara Kornica.
Po uchwaleniu przez Radg Gminy Stara Kornica Programu, zamieszcza sig go na stronie
internetowej Gminy Stara Kornica w zakladce Organizacje Pozarz4dowe.
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ROZDZIALXII

Tt)'b powolyrvania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert

l' Komisja konkursowa powolywana jest zarzqdzeniem W6jta Gminy Stara Kornica celem
opiniorva.nia ofert zlolonych w otwartych konkursach ofert.

2' W sklad komisji konkursowej wchodz4 przedstawiciele organu wykonawczego jednostki
samorzqdu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozaiz4do*ytn z wyl4izeniem os6b
reprezentuj4cych organizacj e pozarz4dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 bior4c e udzial
w konkursie.

3' W prag-ach komisji konkursowej mogq uczestniczy(, takae, zglosem doradczym, osoby posiadaj4ce
specjalistyczn4 wiedzp w dziedzinie obejmuj4cej zakres Ldari publicznych, ttoryctr konkurs
dotyczy.

4. czlonkowie Komisji Konkursowej wykonui4 swoje funkcje spolecznie.
5. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach iamkniptyctr, Uez udzialu oferent6w.
6' Pracami komisji kieruje Przewodnicz1cy, a w przypadku jego nieobecnoSci wyznaczony przez

niego Czlonek komisji.
7' Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie i w miejscu wskazanym w ogloszeniu

konkursowym.
8' Komisja konkursowa pruy rozpatrywaniu ofert sprawdza czy spelniaj4 one warunki formalne.

ocena formalna dokonywana jest poprzez wypelnienie stosownego formuiarza.
9. Po dokonaniu oceny formalnej Czlonkowie komisji dokonuj4 in-dywidualnej oceny merytorycznej

ofert bior4c pod uwagE:
a) MoZf iwoS(, realizacji zadania przez organizacje pozarz4dowe oraz podmioty wymienione w art. 3

ust.3 ustawy,
b) Przedstawion4 kalkulacjg koszt6w realizzcji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rueczowego

zzdania,
c) Proponowanq jakoSi wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych bpdzie

real izowane zadanie publ iczne,
d) Planowany udzial Srodk6w finansowych wlasnych lub Srodk6w pochodz4cych z innych ir6del na

r ealizacj p zadani a p u b I i czn ego,
e) Uwzglgdnia planowany wklad rzeczow, osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca

spoleczn4 czlonk6w,
f) Uwzglgdnia analizp i oceng realizacji zleconych zadari publicurych, kt6re w latach poprzednich,

!io11c pod uwagg rzetelno(i i terminowoil(, oraz rpoiob rozliczenia otrrymanych na ten cel
Srodk6w.

l0.Z prac Konrisji sporz4dzn si9 protok6l, kt6ry dodatkowo mo2e zawierai propozycjE przyznania
dotacji, kt6ry przedklada sig W6jtowi.

I l.Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym. Ostateczn4 decyzjq o wyborze oferty
i udzieleniu dotacji na realizacjE zadaniapublicznego dokonuje W6jt Gminy St*u foini"u.

t .

RODZIAL XII

Postanowienia koficowe

Zmiany w Programie Wsp6lpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami pozarzqdowymi i innymi
podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSi poZytku publicznego mog4 byi dokonywane w trybie
uchwaly Rady Gminy Stara Kornica.
W- sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie majq przepisy ustawy o
dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny,-ustawy o finansach
publicznych oraz ustawy Prawo Zam6wieft publicznych.
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