
UCHWALANrXl l l69 l20 l l
RADY GMINY STARA KORNICA

z dnia 16 listopada20ll r.

w sprawie: prryjgcia Programu Wsp6lpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami

Pozarzqdowymi i Innymi Podmiotami Prowadz4cymi DzialalnoS6 Po2ytku

Publicznego na 2012 rok

Na podstawie art.7 ust. I pkt. 19, art.9 ust. l, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz.l59l zpoin. zm.) oraz art. 5a ust. I

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSi po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,

poz.873 zpoLn. zrn.) - Rada Gminy Stara Kornica uchwala, co nastgpuje:

$ 1

Uchwala sig Program Wsp6lpracy Gminy Stara Komica z Organizacjami Pozarzqdov,rymi i Innymi

Podmiotami Prowadz4cymi Dzialalno66 Po2ytku Publicznego na 2012 rok, stanowiqcy zalqcznik do

niniejszej uchwaly.

$ 2
Wykonanie uchwaty powierza sig W6jtowi Gminy Stara Kornica.

$ 3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia z mocq obowi4zujqcq od I stycznia 2012 roku.

Przewodniczacv



Zalqcznik
do Uchwaly Nr XIV69/2011
Rady Gminy Stara Komica
z dnia 16 listopada 20ll r.

Program Wsp6lpracy Gminy Stara Kornica

z O r ganwacj ami P ozarzqdowymi i Innymi Pod miotami

Prowadz4cymi Dzialalno5d Po2ytku Publicznego na lata 2012 rok

wsr4P

Program Wsp6lpracy okre6la cele, zasady i formy wsp6lpracy samorz4du Gminy Stara Kornica
z organizacjami pozarzqdowymi dzialajqcymi na rzecz po2ytku publicznego, okre$lajqc priorytetowe
obszary, kt6re zostaly vznane za istotne do realizacji w 2012 r. Program ma slu2y6 budowaniu
partnerstwa miEdzy administracjq publiczn4 i organizacjami pozarzqdowymi, prowadzqc do
pelniejszej realizacji zadah wlasnych samorz4du Gminy Stara Kornica. Istotn4 form4 ich realizacji jest
aktywna wsp6lpraca wszystkich podmiot6w programu. Priorytetem Samorz4du Gminy Stara Kornica
jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsp6lnoty, kt6r4tworz4jej mieszkafcy. Aktywna
wsp6lpraca z organizacjami pozaruqdowymi i liderami Srodowisk lokalnych jest jednym z element6w
efektywnego kierowania Gminq. U podloZa programu wsp6lpracy z podmiotami prowadzqcymi
dzialalnoll po4rtku publicznego le2y przekonanie wladz Gminy o korzySciach z niego plynqcych,
potwierdzone wieloletnim do6wiadczeniem w realizacji r62nych form wsp6lpracy. Tryb, formy
i zasady wsp6lpracy samorzqdu Gminy z organizacjami pozarzqdowymi wynikaj4 z ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
zp6in. zm.)

Podstawowymi korzySciami takiej wsp6lpracy s4 migdzy innymi :

l. Umacnianie w spoleczno6ci SwiadomoSci poczucia odpowiedzialno5ci za siebie i swoje otoczenie.
2. Budowanie spoleczeristwa obywatelskiego poprzez aktywizacjE spoleczno6ci lokalnych.
3. Wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych dzialuh dzigki dobremu rozpoznaniu

wystgpuj qcych potrzeb.

ROZDZTALT

Postanowienia og6lne

l Ilekro6 mowa jest o:
a) Ustawie - rozumie siE przez to Ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku

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

Pozarzqdowymi i Innymi Podmiotami Prowadzqcymi DzialalnoS6 Po2ytku Publicznego na lata
2012 rok
Dotacji - rozumie sig przez to dotacjg w znaczeniu przedstawionym w art.2 pkt I Ustawy,
Srodkach publicznych - rozumie sigprzezto Srodki, o kt6rych mowa w art.2 pkt. 2 Ustawy,
Wolontariuszu-rozumie sig przez to wolontariusza w znaczeniu ustalonym w art.2 pkt. 3 Ustawy,
Gminie - rozumie sigprzez to Gming Stara Kornica,
UrzEdzie - rozumie sipprzezto Urz4d Gminy w Starej Kornicy,
Podmiocie - rozumie sigprzezto podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.
Program okreSla:
cel gl6wny i cele szczeg6lowe,
zasady wsp6lpracy,
zakres przedmiotowy,
formy wsp6lpracy,
priorytety w realizacji zadafi,

c)
d)
e)
0
s)
h)
2.
a)
b)
c)
d)
e)



f) okes realizacjiprogramu,
g) spos6b realizacji programu,
h) wy soko 56 Srodk6w pr zeznaczonych na r e alizacjg pro gramu,
i) spos6b oceny realizacji programu,
j) informacja o sposobie tworzenia programu orazprzebieg konsultacji,
k) tryb powolywania i zasady dziatania komisji konkursowych do opiniowania ofert

konkursach ofert.
3. Obszar wsp6lpracy Gminy i oryanizacji obejmuje w szczeg6lno6ci sferg zadaft

o kt6rych mowa w art.4 ust. I ustawy.

w otwartych

publicznych,

l .

2.
a)
b)

R.OZDZLAI TI

Cele programu

Celem gl6wnym programu wsp6lpracy jest budowanie partnerstwa pomigdzy Gminq Stara
Komica, a organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS6 poZytku
publicmego slu24cego zaspokajaniu poprawy jakoSci orazpotrzeb iryciamieszkafc6w.
Cele szczeg6lowe programu :
tworzenie warunk6w do zwiqkszania lokalnej aktywno6ci spolecznej,
zapewnienie efektyrvnego wykonywania zadafi publicznych poprzez wlqczenie organizacji
pozarz4dowych w ich realizacjg, ptzy zachowaniu zasad gwarantujqcych oszczgdno56,
terminowoS6 i wysok4 j ako56,
realizacjazapis6w Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stara Kornicanalata2006-2013,
zwiEkszenie udzialu mieszkaf c6w w rozwi4zywaniu lokalnych problem6w,
poprawa jako{ci irycia,poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb spolecznych.

R.OZDZIALITI

Zasady wsp6lpracy

l. Wsp6lpraca Gminy Stara Kornica z organizacjani pozarzqdowymi i innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalnoSd poZytku publicznego opiera sig na nastgpuj4cych zasadach,

a) zasada pomocniczoSci Gmina Stara Kornica respektujqc odrgbnoS6 i suwerennoSd
zorganizowanych wsp6lnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania
i rozwiqzywania problem6w, w tym takhe naleilqcych do sfery zadan publicznych i w takim
zakresie, na zasadach okreSlonych w stosownych aktach prawnych, wspiera ich dzialalno36,

b) zasada niezalehnofici - stosunki pomiEdzy Gminq Stara Kornica, a organizacjami pozarzqdowymi
oraz podmiotami prowadz4cymi dziaLalno!;6 poZytku publicznego ksztaltowane bgd4
z poszanowaniem wlasnej autonomii iniezalehno$ci statutowej,wladze samorz4dowe i organizacje
pozarzqdowe szanuj4 swojq autonomig, zglaszajq wzajemne propozycje i deklaruj4 gotowoS6

wysluchania propozycji stron,
c'S zasada partnerstwa - organizacje pozarzqdowe oraz podmioty prowadzqce dzialalnoS6 po2ytku

publicznego, na zasadach i wg trybu wynikaj4cego z odrgbnych przepis6w i w formach

okre6lonych w ustawach uczestnicz4 w identyfikowaniu i definiowaniu problem6w, kt6rych

rozwiqzanie stanowi przedmiot dzialafi publicznych, w wypracowaniu sposob6w ichrozwiqzania
oraz wykonywania zadan publicznych,

d) zasada efektywno3ci - Gmina Stara Kornica, przy zlecaniu zadah publicznych, dokonuje wyboru

najefektywniejszego sposobu wykorzystania Srodk6w publicznych, przestrzegajqc zasad uczciwej

konkurencji orin wymog6w okre$lonych w stosownych ustawach,
e) zasada uczciwej konkurencji i jawnoSci - Gmina Stara Kornica udostgpnia wsp6lpracujqcym z niq

organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotom prowadzqcym dzia\alno{6 poZytku publicznego

informacje o zamiarach, celach i Srodkach przeznaczonych na rcalizacjg zadari publicznych,

w kt6rych mo2liwa jest wsp6lpracaztymi organizacjami.

c)
d)
e)



ROZDT,TALIV

Zakres przedmiotorvy

L Przedmiotem wsp6lpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami pozarzqdov,,ymi oraz innymi
podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS6 pozy'tku publicznego jest:

a) realizacja zadah gminy okre5lonych ustawami,
b) podwyzszanie skuteczno6ci i efektywnoi;ci dzia\ah kierowanych do mieszkaric6w gminy,
c) okre6lanie potrzeb spolecznych i sposobu ich zaspokajania,
d) konsultowanie projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej

tych organizacji,
e) tworzenie warunk6w do zwigkszenia aktywnoSci spolecznej gminy.

R.OZDZIAT,V

Formy wsp6lpracy

l. Pozafinansowe formy wsp6lpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami pozarzqdovtymi oraz
innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalno6i poZy'tku publicznego dotyczqm.in.

a) wzajemnego informowania sig o planowanych kierunkach dzialalnoSci i wsp6ldzialanie w celu
zharmonizowan ia tych kierunk6w,

b) konsultowania z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich dzialania, projekt6w akt6w
normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji,

c) udzielania przez W6jta Gminy Stara Kornica honorowego patronatu dzialaniom lub programom
prowadzonym przez or ganizacje pozarzqdowe,

d) udzielania rekomendacji stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzqcym dzialalnoS6 poZytku
publicznego, kt6re ubiegaj4 siq o dofinansowanie z innych flrodel,

e) utrzymaniu przez gming poddomeny ,,organizacje pozaruqdowe" na gminnej stronie internetowej,
gdzie zamieszczane s4 informacje zwiqzane z tym sektorem, m.in. o bieZqcych konkursach na
dotacje, formularze, wzory wniosk6w i sprawozdari, informacje na temat dzialah sektora,

f) udostgpnianie przez gming posiadanych zasob6w takich jak lokale na spotkania, szkolenia,
konferencje organizacjom pozarzqdowym oraz innym podmiotom prowadz4cym dzialalnoS6
poZytku publicznego.

2. Wsp6lpraca gminy o charakterze finansowym moZe odbywai sig w formach:
a) powierzenia wykonywania zadafi publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich

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

realizacji.
3. Podstawowym trybem przekazyvvania Srodk6w finansowych organizacjompozarzqdowym i innym

organizacjom poZytku publicznego jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez

ustawg dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

R:OZDZIAI-VI

Priorytetowe zadania publiczne

l. Ustala sig na rok2012 nastgpujqce dziedziny, w ramach kt6rych Gmina moLe zleci| organizacjom
p ozar zqdowy m zadania do re al izacj i :

a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielggnowanie polsko6ci oraz rozw6j

Swiadomo5c i narodowej, obywatelski ej i kulturowej,
b) ochrona i promocja zdrowia,
c) dzialalno 36 na rzecz os6b niepelnosprawnych,
d) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os6b pozostaj4cych bez pracy i zagro2onych

zwolnieniem zpracy,
e) dzialalno66 wspomagajqca rozw6j wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych,
f1 wypoczynek dzieci imlodzie?y,



s)
h)
i)
i)
k)

kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
turystyka i krajoznawstwo,
rolnictwa i ochrony ludnoSci
dzialalnoS6 na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt6w i wsp6lpracy migdzy
spolecznoSciami,

l) dzialalnoit narzecz kombatant6w i os6b represjonowanych,
m)dzialalno\| na rzecz rodziny, macierzyristwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw

dziecka.
2. Rozszerzenie kataloguzadan, kt6re mog4by6 powierzone organizacjom pozarzqdovrrym, mo2e byd

realizowane na podstawie rozpoznania potrzeb lokalnych poprzez nowelizacjg programu, oraz
wniosku organizacji na realizacjg zadaniapublicznego na zasadach okreSlonych w ustawie.

R.OZDZIAL VII

Okres realizacji programu

I . Roczny Program Wsp6lpracy Gminy Stara Kornic a z organizacjami pozarz4dowymi na 2012 rok
realizowany bgdzie od 01 stycznia2Ul2 r. do 3l grudnia 2012 r.

ROZDZIAI, VIII

Spos6b realizacji programu

Przeprowadzenie otwartych konkurs6w ofert odbywa sig wedlug nastgpujqcych zasad:
L Zlecenie realizacji zadari publicznych gminy organizacjom pozarzqdowym obejmuje w pierwszej

kolejno6ci zadania priorytetowe i odbywa6 sig bgdzie w drodze ogloszenia otwartego konkursu

ofert. Zlecenie mo2e mie6 formg wsparcia lub powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem
dotacji na jego sfinansowanie.

2. Otwafi konkurs ofert oglasza W6jt Gminy Stara Kornica.
3. Termin skladania ofert nie mohebyt kr6tszy ni22l dni od daty ukazania siE ogloszenia.
4. Ogloszenie o konkursie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie

internetowej Gminy Stara Kornic a oraz na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy Stara Kornica.
5. Oferty skladane do konkursu sq opiniowane przez Komisje konkursowe powolywane przez W6jta

Gminy Stara Kornica.
6. Zloaone oferty podlegaj4 ocenie formalnej i merytorycznej przezKomisjg konkursowq.
7. Decyzjg o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje W6jt Gminy Stara Kornica

po zasiggnigciu opinii Komisji konkursowej.
8. Wyniki konkursu publikowane sq w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej

Gminy Stara Kornica oraz na tablicy ogloszefr Urzgdu Gminy.
9. Po ogloszeniu wynik6w otwartego konkursu ofert, W6jt Gminy Stara Kornica zawiera umowQ

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

l0.Dwie lub wigcej organizacje pozarzqdowe dziatajqce wsp6lnie mog4 do konkursu ofert zloLyd

ofertg wsp6lnq zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy.
I LW6jt Gminy Stara Kornica moze na wniosek organizacji pozarzqdowej zlecil realizacjp zadania

publicznego z pominigciem otwartego konkursu ofert. Szczeg6$ przyznawania dotacji w tym

trybie okresla art. 19 a ustawy o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie.
l2.R:ealizacjE Programu ze strony Urzgdu koordynuje wyznaczony pracownik.

R:OZDZIALIX

WysokoSd Srodk6w planowanych na realizacig programu

L WysokoS6 Srodk6w planowanych na realizacjQ programu zostanie okreSlona w budZecie Gminy
Stara Kornicana2012 r. Wydatki zwiqzane zrealizacjqzadah, o kt6rych mowa w programie nie



a)
b)
c)

mogq przekroczy| w/w kwoty Srodk6w finansowych zaplanowanych na ten cel w budZecie gminy
na20l2 r .

2. IJdzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadart prowadzonych przez organizacje
pozarzqdowe oraz inne podmioty prowadzqce dzialalno$d po2ytku publicznego przyznawane jest
po uchwaleniu budZetu gminy na dany rok.

ROZDZIAI,X

Spos6b oceny realizacji programu

l. Miernikiem efektywnoSci realizacji Programu w danym roku bgd4 informacje dotyczqce
w szczeg6lno3ci:
Liczby ogloszonych otwartych konkurs6w ofert,
Liczby ofert, kt6re wplyneb od organizacji w drodze oglaszanych konkurs6w ofert,
Liczby um6w zawartych z organizacjami na realizacjg zadari publicznych w ramach Srodk6w
finansowych przekazanych organizacj om przez samorz4d gminy,
Wysoko6i Srodk6w finansowych przeznaczonych zbudhetu gminy narealizacjg zadari publicznych
przez organizacje,
Liczby os6b, kt6re byly adresatami (beneficjentami) dzialafi publicznych realizowanych przez

organizacje,
Stopnia zgodnoSci realizowanych zadah zpriorytetami przyjgtymi w Programie,
WielkoS6 wkladu finansowego organizacji pozarzqdowych w realizacjg zadah publicznych

pochodz4cych spoza bud2etu Gminy Stara Kornica.
BieZ4cym monitoringiem realizacji zadah Programu zajmuje sig pracownik Urzgdu Gminy
n4vznaczony do wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi, kt6ry sporzqdzi sprawozdanie
zrealizacji Programu.

R:OZDT,IALXI

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

1. Program wsp6lpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami pozarz4dowymi orv innymi
podmiotami prowadz4cymi dzialalno66 poZytku publicznego na 2012 r. utworzony zostaN na bazie
projektu programu.

2. Projekt konsultowany byt z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

3 ust. 3 ustawy, funkcjonuj4cymi na terenie gminy w spos6b okre6lony w uchwale Nr )V58/2011
Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 wrzeinia 20ll r. w sprawie okre$lenia szczeg6lowego
sposobu konsultacji z Radq Dzialalno6ci Po2ytku Publicznego lub Organizacjami Pozarzqdowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci poZytku publicznego
i o wolontariacie akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno5ci statutowej
tych organizacji.

3. Projekt programu zamieszczony byl na stronie internetowej Gminy Stara Kornica:
www.kornica.org, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stara Kornica orv w wersji
papierowej na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy Stara Kornica.
Organizacje pozarzqdowe oraz inne podmioty prowadz4ce dzialalno66 poZytku publicznego mialy
moZliwo6d zgodnie z zapisem uchwaly Nr X/58/2011 z dnia 27 wrzeinia 20ll r. Rady Gminy
w Starej Kornicy zglaszania uwag i opinii dotyczqcych Programu.
Projekt uchwaty o przyjgciu programu wraz z projektem programu poddawany jest pod obrady
Rady Cminy Stara Kornica.
Po uchwaleniu przez Radg Gminy Stara Kornica Programu, zamieszcza sig go na stronie
internetowej Gminy Stara Kornic a w zakladce Organizacje Pozarz4dowe.

d)

e)

0
s)

2.

4.

5 .

6.



4.
5 .
6.

ROZDZTAI- XII

Tryb powotywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartvch konkursach ofert

1. Komisja konkursowa powotywana jest zarzqdzeniem W6jta Gminy Stara Kornica celem
opiniowania ofert zlohonych w otwartych konkursach ofert.

2. W sklad komisji konkursowej wchodz4 przedstawiciele organu wykonawczego jednostki

samorz4du terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozarzqdowych z wylqczeniem os6b
reprezentuj4cych organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 bior4ce udziat
w konkursie.

3. W pracach komisji konkursowgj moge uczestniczyl tak2e, z glosem doradczym, osoby posiadaj4ce
specjalistyczn4 wiedzE w dziedzinie obejmuj4cej zakres zadaf publicznych, kt6rych konkurs
dotyczy.
Czlonkowie Komisji Konkursowej wykonuj4 swoje funkcje spolecznie.
Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamknigtych, bezudzialu oferent6w.
Pracami komisji kieruje Przewodniczqcy, a w przypadku jego nieobecno$ci vrymaczony przez
niego Czlonek komisji.

7. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie i w miejscu wskazanym w ogloszeniu
konkursowym.

8. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert sprawdza czy spelniaje one warunki formalne.
Ocena formalna dokonywana jest poprzez wypelnienie stosownego formularza.

9. Po dokonaniu oceny formalnej Czlonkowie komisji dokonuj4 indywidualnej oceny merytorycznej
ofert bior4c pod uwagg:

a) MoZliwoid realizacji zadania przez organizacje pozarz4dowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust.3 ustawy,

b) Przedstawion4 kalkulacjg koszt6w realizacji zadaniao w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania,

c) Proponowan4 jako56 wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych bgdzie
realizowane zadanie publiczne,

d) Planowany udzial Srodk6w finansowych wlasnych lub Srodk6w pochodz4cych z innych 2r6del na
r e alizacjp zadania p ub I ic zne go,

e) Uwzglgdnia planowany wklad rzeezowy, osobowyo w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca
spolecznqczlonk6w,

f) Uwzglgdnia analizg i oceng realizacji zleconych zadafi publicznych, kt6re w latach poprzednich,
biorqc pod uwagq rzetelnoS6 i terminowoill oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na ten cel
Srodk6w.

l0.Z prac Komisji sporzqdza sig protok6l, kt6ry dodatkowo mohe zawieral propozycjp przyznania
dotacji, kt6ry przedklada sig W6jtowi.

I l.Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym. Ostatecznq decyzjg o wyborze oferty
i udzieleniu dotacji narealizacjgzadaniapublicznego dokonuje W6jt Gminy Stara Kornica.

RODZIAL XII

Postanowienia koricowe

Zmiany w Programie Wsp6lpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami pozarzqdowymi i innymi
podmiotami prowadzqcymi dzialalno$d poZy.tku publicznego mog4 byd dokonyrvane w trybie

uchwaly Rady Gminy Stara Kornica.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie maj4 przepisy ustawy

o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie, ustawy kodeks Cywilny, ustawy o finansach
publicznych oraz ustawy Prawo Zam6wiefi Publicznych.
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