
Uchwała Nr 117/XXIV/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na 2016 rok”.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym  
(Dz.  U. z  2015 r.  594 poz.  1515 j.t.)  oraz art.  5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014. 1118 j.t.), Rada Miejska  
w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje  się  „Program  współpracy  miasta  Gostynina  z  organizacjami  pozarządowymi  
oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2016  rok”,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki



Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada
obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań
publicznych  i  uchwalenie  przez  radę  gminy  rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi. 
Program  współpracy  prezentuje  politykę  jednostki  samorządu  terytorialnego  w  zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku  publicznego  w  nadchodzącym  2016  roku.  Program  ten  stanowi  uszczegółowienie
przedmiotu  tej  współpracy  i  zapewnia  realizację  zasad  partnerstwa  i  jawności  w  zakresie
wykonywania  zadań  publicznych.  Zgodnie  z  art.  5  ust.  5  cytowanej  ustawy oraz  Uchwałą  
Nr 274/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r., w sprawie określenia
procedury  konsultacji  społecznych,  dotyczących  Programu  współpracy  miasta  Gostynina  
z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zmienionej Uchwałą Nr 281/LIII/10 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2010 r., projekt rocznego Programu współpracy
miasta  Gostynina  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2016 rok podlega konsultacjom społecznym.
Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały jest zasadne.



Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

§1

Ilekroć w niniejszym programie mówi się o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014. 1118 j.t.), zwaną dalej ustawą;
2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć, nie będące jednostkami sektora
finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i nie działające
w  celu  osiągnięcia  zysku,  osoby  prawne  lub  jednostki  nie  posiadające  osobowości  prawnej
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.
3, 4 i 5 ustawy;
3) Mieście – rozumie się przez to Gminę Miasta Gostynina;
4) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Gostynina;
5)  Programie – rozumie się przez to  program współpracy miasta Gostynina z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego

§2
Wstęp

Miasto podejmuje działania dla zaspokajania potrzeb wspólnoty stwarzając korzystne warunki  
do rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
Gostynin  od  wielu  lat  współpracuje  z  organizacjami  pozarządowymi  działającymi  na  jego
terenie.  Szczególny  nacisk  we  współdziałaniu  kładziony  jest  na  działanie  w  zakresie
upowszechniania  kultury,  sportu,  aktywnego  spędzania  wolnego  czasu,  ochrony  środowiska,
ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz wspierania przedsiębiorczości.
Współpraca  Miasta  z  organizacjami  pozarządowymi  odbywa  się  w  oparciu  o  zasady
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Rozdział I
Cel główny programu

§3
Cel  główny  to  przede  wszystkim  budowanie  partnerstwa  między  Miastem,  a  organizacjami
pozarządowymi, a także efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców  Miasta. Miasto  pragnie  stwarzać  dogodne  warunki  do  wyrażania  aktywności
społecznej  mieszkańców  poprzez  zwiększenie  udziału  organizacji  pozarządowych  
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozwiązywaniu lokalnych
problemów.  Jednym  z  ważnych  celów  tego  programu  jest  również  umacnianie  świadomości
społecznej  oraz  poczucia  odpowiedzialności  za  siebie,  za  wspólnotę  lokalną  i  jej  tradycje.
Program  stanowi  uzupełnienie  działań  gminy  w  zakresie  nie  obejmowanym  przez  struktury
samorządowe.



Rozdział II
Cele szczegółowe

§4
Celami  szczegółowymi  programu  są  zadania  mające  na  celu  rozwój  społeczeństwa
obywatelskiego, w szczególności:
1. realizacja  zadań  własnych  Miasta  określonych  stosownymi  aktami  prawnymi,

a w szczególności dokumentami strategicznymi Miasta;
2. umocnienie  lokalnych  działań  oraz  tworzenie  warunków  do  realizowania  inicjatyw

i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
3. poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
4. zapewnienie udziału organizacji przy tworzeniu prawa miejscowego;
5. otwarcie  na  innowacyjność,  konkurencyjność  poprzez  umożliwienie  organizacjom

indywidualnego  wystąpienia  z  ofertą  realizacji  projektów konkretnych  zadań  publicznych,
które dotychczas nie są realizowane lub realizowane są w inny sposób.

Rozdział III
Zasady współpracy

§5
1.  Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu  współpracy Miasta  z  organizacjami  jest

prowadzenie  przez  te  organizacje  działalności  na  terenie  miasta  i/lub  na  rzecz  jego
mieszkańców.

2. Współpraca Miasta z organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.
3. Współpraca, o której mowa w ust. 2, odbywa się na zasadach: suwerenności stron, partnerstwa,

pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Rozdział IV
Współpraca finansowa

§6
1. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formie:
a. powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie

jego realizacji;
b. wspierania  zadania  publicznego  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na  dofinansowanie  jego

realizacji;
c. przekazania  środków  na  podstawie  ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie

przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.);
d. przekazania środków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.);
e. przekazania  środków na  podstawie  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.);
f.     przekazywania środków na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

(t.j. Dz. U. 2004 r. nr 256 poz.2572 ze. zm.);
g. przekazywanie środków na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie

osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240);
h. przekazania środków na podstawie innych przepisów.



2.  Burmistrz  może  zawierać  z  organizacjami  pozarządowymi  umowy  na  wykonanie  zadań
publicznych na czas realizacji zadania lub na czas określony nie dłuższy niż 5 lat.

§7
1. Zlecanie  realizacji  zadań  publicznych  następuje  w  trybie  konkursu,  chyba  że  przepisy

odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
2. W uzasadnionych  przypadkach  możliwe  jest  ogłaszanie  konkursów  na  zadania,  których

realizacja wymaga kontynuacji w terminie przekraczającym rok budżetowy.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych może odbywać się w ramach procedury tzw. „małych

grantów”, określonych w art. 19a ustawy.
4. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek na realizację zadania

publicznego na zasadach określonych art. 12 ustawy.

§8
1. W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Burmistrz powołuje, kierując się

zasadą  równego  uczestnictwa,  komisje  złożone  z:  przedstawicieli  Burmistrza  oraz  osób
wskazanych przez organizacje pozarządowe, zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 2 ustawy.

2. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013
poz. 267) dotyczące wyłączenia pracownika.

3. Komisję konkursową powołuje Burmistrz.
4. Członkowie  komisji  konkursowej  z  tytułu  pracy  w  komisji  konkursowej  nie  otrzymują

wynagrodzenia.
5. W  pracach  komisji  konkursowej,  na  zaproszenie  przewodniczącego  komisji,  mogą

uczestniczyć  także,  z  głosem  doradczym,  osoby  posiadające  specjalistyczną  wiedzę  
w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

6. Zasady  działania  powołanej  komisji  konkursowej  określać  będzie  odrębne  zarządzenie
Burmistrza. 

§9
1. Ogłoszenie wyników konkursu podawane jest do publicznej wiadomości, zgodnie z zasadami

określonymi w ustawie.
2. Organizacje  pozarządowe,  które  nie  otrzymały  dotacji,  otrzymują  o  tym  zawiadomienie  

z uzasadnieniem w formie pisemnej w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia.
3. Po ogłoszeniu wyników konkursu, organizacjom wyłonionym w drodze trybu konkursowego

przedkładane  są  do  podpisu  umowy.  Umowa  zostanie  podpisana  niezwłocznie,  
o ile realizujący zadanie dostarczy w wymaganym terminie wszystkie niezbędne dokumenty.

§10
1. Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań,

mieszczących się w obszarach priorytetowych, określonych w rozdziale VI.
2. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:

a) działalność gospodarczą,
b) działalność polityczną i religijną,
c) finansowanie  kosztów  realizacji  zadania  poza  okresem  obowiązywania  umowy,

w szczególności na finansowanie: zaległości płatniczych i zobowiązań.
3. Dane  zadanie  powinno  być  finansowane  lub  dofinansowywane  jedynie  ze  środków



przeznaczonych na jeden konkurs.

§11
Organizacje współpracujące finansowo z Miastem są zobowiązane do:
1. promowania  Miasta  poprzez  umieszczenie  na  wszystkich  materiałach  promocyjnych  

i  reklamowych  dotyczących  zadań  finansowanych  ze  środków  Miasta  informacji  
o  zaangażowaniu  Miasta  w  realizację  wspólnego  projektu,   zawierającej herb Miasta,
dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej;

2. informowania  w trakcie  wykonywania  zadania,  o  tym,  że  jest  ono  wspierane  finansowo  
przez Miasto.

Rozdział V
Współpraca pozafinansowa

§12
Współpraca pozafinansowa może odbywać się w następujących formach:
1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania  

w  celu  zharmonizowania  tych  kierunków,  wspierania  kampanii  informacyjno-
promocyjnych i wymiany informacji;

2. organizowanie wspólnych spotkań, wydarzeń, działań promocyjnych;
3. współpracy z podmiotami opiniodawczo-doradczymi, w szczególności:

a) Gostynińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,
b)          zespołach problemowych;

4. pomocy  Miasta,  w  miarę  możliwości,  w  uzyskaniu  przez  organizacje  lokali
wykorzystywanych w celu prowadzenia przez te organizacje działalności statutowej;

5. udzielania  pomocy  w  pozyskiwaniu  środków  finansowych  z  innych  źródeł  niż  budżet
Miasta;

6. działania  na rzecz  instytucjonalnego wzmocnienia organizacji  pozarządowych w formie
organizowania szkoleń, konferencji, konsultacji, doradztwa i innych;

7. udostępniania  w  miarę  możliwości  organizacjom  pozarządowym  pomieszczeń,  sal
będących w dyspozycji  Urzędu i  jednostek organizacyjnych na organizację konferencji,
szkoleń i spotkań okolicznościowych;

8. gromadzenia i przetwarzania danych nt. organizacji pozarządowych;
9. udzielania rekomendacji i patronatów.

§13
1.     Miasto  na  etapie  tworzenia  projektów  aktów  normatywnych  dotyczących  organizacji  

oraz innych spraw ważnych dla  mieszkańców zasięga opinii,  w zależności  od zasięgu  
i  rangi  danego  dokumentu,  Gostynińskiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego,
zespołów problemowych i in.

2.   Przystępując  do  tworzenia  strategii,  programów  społecznych  oraz  innych  aktów
wpływających  na  współpracę  organizacji  pozarządowych  z  Miastem,  Miasto  zaprasza  
do  współpracy,  w  zależności  od  zasięgu  i  rangi  danego  dokumentu,  przedstawicieli
Gostynińskiej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego,  zespołów  problemowych.  
W razie potrzeby mogą być tworzone wspólne zespoły.

3.     Miasto w zakresie realizacji zadań własnych może zawierać porozumienia o pozafinansowej
współpracy z organizacjami pozarządowymi.



4.    Miasto  może  inicjować,  tworzyć  i  uczestniczyć  w  formalnych  albo  nieformalnych
partnerstwach,  w  których  biorą  udział  organizacje  pozarządowe,  w  celu  wspólnego
działania na rzecz społeczności lokalnej.

5.       Burmistrz może przyznać organizacjom lub ich przedstawicielom wyróżnienia za wybitne
osiągnięcia dla Miasta i jego mieszkańców.

§14
Praca  w  podmiotach  inicjatywnych  i  opiniodawczo-doradczych  ma  charakter  społeczny,  bez
prawa do wynagrodzenia, także w postaci ryczałtowej (diety).

§15
Wydział Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia prowadzi podstronę w ramach strony
Urzędu, poświęconą tematyce organizacji, na której znajdują się przede wszystkim informacje
dotyczące współpracy.

§16
Burmistrz  może  zamieszczać  informacje  o  organizacjach  pozarządowych  w  wydawanych  
przez siebie materiałach informacyjnych.

Rozdział VI
Przedmiot współpracy i priorytetowe obszary współpracy

§17
Współpraca  Miasta  z  organizacjami  pozarządowymi  ma  charakter  działalności  społecznie
użytecznej  w sferze zadań publicznych.  O działaniach realizowanych wspólnie przez Miasto  
oraz organizacje pozarządowe, mieszkańcy informowani będą na stronach internetowych Urzędu
Miasta  Gostynina,  poprzez  ogłoszenia  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  lub  
przez rozplakatowanie. 

Współpraca dotyczy następujących sfer działania:

1. w zakresie pomocy społecznej
a. zaspokajanie socjalnych potrzeb mieszkańców miasta;
b. pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej

sytuacji życiowej;
c. świadczenie  usług  opiekuńczych  osobom starszym i  samotnym  w miejscu  zamieszkania,

integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem;
d. wspieranie wolontariatu;
e. pomoc osobom bezdomnym,  niewydolnym ekonomicznie z terenu Gostynina,  wydawanie

gorących posiłków dla osób potrzebujących;
f. udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach przeciw przemocy.



2.  w  zakresie  ochrony  i  promocji  zdrowia,  profilaktyki  uzależnień  i  przeciwdziałania
patologiom społecznym
a. promocja  i  ochrona  zdrowia,  szczególnie  w  tych  obszarach,  które  nie  są  dostatecznie

zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;
b. wspieranie idei prozdrowotnych, przeprowadzanie badań profilaktycznych dla mieszkańców;
c. propagowanie idei honorowego krwiodawstwa;
d. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie promocji i ochrony zdrowia

skierowanej do dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
e. popularyzowanie  wiedzy  o  zagrożeniach  zdrowotnych  wynikających  z  nadużywania  

i  uzależnienia od tytoniu,  alkoholu i  narkotyków w tym dopalaczy oraz innych środków
psychoaktywnych;

f. udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy 
w rodzinie;

g. organizowanie czasu wolnego i wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży  
w celu zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości;

h. współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie  realizacji  programów
profilaktycznych w szkołach i w środowisku lokalnym;

i. promowanie trzeźwości oraz zdrowego stylu życia.

3. w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
a. kontynuacja Programu „Bezpieczne Miasto”;
b. edukacja  dzieci  i  młodzieży  mająca  na  celu  poprawę  i  wzrost  poczucia  bezpieczeństwa,

przeprowadzanie  konkursów i  organizacja  imprez  dotyczących  bezpieczeństwa i  ochrony
przeciwpożarowej;

c. zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie działań
administracji  rządowej  na rzecz  współpracy z  administracją  samorządową,  organizacjami
pozarządowymi i społecznością lokalną.

4. w zakresie kultury, sztuki
a. wspomaganie  rozwoju  kultury,  w  tym  twórczości  artystycznej  oraz  organizowanie

przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę kulturalną Miasta;
b. edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży – poszanowanie przeszłości Miasta;
c. wspieranie działań propagujących dziedzictwo kulturowe;
d. wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, upowszechnianie i promocja twórców kultury 

w kraju i za granicą;
e. prowadzenie dokumentacji zjawisk życia kulturalnego i artystycznego Miasta.

5. w zakresie sportu, turystyki i rekreacji
a. organizowanie i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

mieszkańców Gostynina;



b. organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych, wspieranie
krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, promocja walorów turystycznych regionu;

c. rozwój  i  upowszechnianie  kultury fizycznej  i  turystyki,  promocji  walorów turystycznych
regionu we wszystkich środowiskach społecznych – sport jako element promocji Miasta;

d. wspieranie  działań  prowadzonych  na  rzecz  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  w  zakresie
spędzania czasu wolnego;

e. promowanie w mediach osiągnięć sportowych gostynińskich działaczy;
f. wspieranie  działalności  klubów  sportowych  prowadzących  szkolenia  sportowe  dzieci  

i młodzieży.

6. w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony środowiska
a. edukacja  ekologiczna  dzieci  i  młodzieży  oraz  włączenie  jej  do  działań  o  charakterze

proekologicznym;
b. działania  proekologiczne,  w  tym  upowszechnianie  idei  ochrony  zwierząt  i  dziedzictwa

przyrodniczego;
c. udział młodzieży szkolnej w „Akcji Sprzątanie Świata” i innych konkursach ekologicznych;
d. współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania w zakresie ekologii;
e. współpraca  z  miłośnikami  zwierząt  w  zakresie  zapewnienia  opieki  w  domach

tymczasowych, a następnie adaptacyjnych zwierzętom bezdomnym pochodzącym z terenu
miasta Gostynina.

7.  w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej
a. informowanie  o  potencjalnych  źródłach  finansowania  z  funduszy  strukturalnych  

z Unii Europejskiej;
b. współpraca  partnerska  na  różnych  płaszczyznach  (kulturalnej,  artystycznej,  edukacyjnej  

i poznawczej) z miastem partnerskim Langenfeld;
c. pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji pozarządowych z partnerami o podobnym

profilu działania w mieście partnerskim;
d. pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi partnerami międzynarodowymi;
e. działania  informacyjno-edukacyjno-promocyjne związane z integracją z Unią Europejską  

dla mieszkańców Miasta.

8. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
a. adaptacja  osób  niepełnosprawnych  do  sytuacji  i  warunków  zaistniałych  na  skutek

niepełnosprawności;
b. wspieranie rodzin, w których jest osoba niepełnosprawna, optymalne wykorzystanie środków

na ten cel;
c. działania  na  rzecz  integracji  osób  niepełnosprawnych  ze  społeczeństwem  poprzez

organizowanie  imprez  kulturalnych,  sportowych,  rekreacyjnych  dla  osób
niepełnosprawnych.



Rozdział VII
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§18

1. Przygotowanie projektu programu.
2. Skierowanie projektu programu do konsultacji społecznych – zgodnie z Uchwałą Nr 274/LI/10

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010 r.
3.  Naniesienie  poprawek  do  projektu  programu  (uwag  i  opinii)  oraz  skierowanie  projektu  

na obrady Rady Miejskiej.
4.  Program  współpracy  miasta  Gostynina  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi

podmiotami,  o  których  mowa w art.  3 ust.  3 ustawy o działalności  pożytku publicznego  
jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

Rozdział VIII
Sposób realizacji programu, okres realizacji i wysokość środków przewidzianych 

na jego realizację
§19

1. W sferze finansowej Program będzie realizowany w sposób określony w Rozdziale IV.
2. W sferze pozafinansowej Program będzie realizowany w sposób określony w Rozdziale V.
3. Program obowiązywać będzie w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
4.Wysokość środków na realizację Programu zostanie określona w uchwale budżetowej na 2016

    rok.

Rozdział IX
Sposób oceny realizacji Programu

§20
Burmistrz  Miasta  Gostynina  składa Radzie  Miejskiej  w Gostyninie  sprawozdanie  z  realizacji
Programu w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

Rozdział VIII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert
§21

W celu oceny ofert Burmistrz Miasta Gostynina powołuje komisje konkursowe i przeprowadza
zgodnie z ustawą postępowanie konkursowe.


