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PROJEKT 

UMOWA PARTNERSKA O WSPÓŁPRACY 

NA RZECZ ROZWOJU GMINY STARE BABICE  

 

          zawarta w dniu 7 grudnia 2009 r. pomiędzy: 

 

Gminą Stare Babice 

reprezentowaną przez z-cę Wójta Panią Jolantę Stępniak  na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa Wójta Gminy  

a, 

1. Nazwa organizacji …………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………. 

2. .……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………. 

5. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starych Babicach  

reprezentowanym przez  Panią Alinę Napurkę. 

 

Przedmiot umowy 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zawiązanie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Gminy Stare 

Babice. 

 

 

2. Na podstawie niniejszej umowy partnerskiej Strony uzgadniają współpracę  

na rzecz rozwoju Gminy Stare Babice, w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej 

i wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych w szczególności przygotowania 

i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 . 
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Cel i  zakres działań  Partnerstwa 

§ 2 

1. Celem Partnerstwa jest zintegrowanie działań instytucji, organizacji pozarządowych, 

samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz innych osób działających na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnej. Partnerstwo nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem 

społecznym i działa na zasadzie dobrowolnego udziału partnerów. 

Cel będzie realizowany poprzez podejmowanie wspólnych działań w zakresie:  

o wspierania lokalnych inicjatyw obywatelskich, 

o włączania grup społecznych w rozwój lokalny, 

o organizowania szkoleń, pomocy i samopomocy, 

o pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych, 

o przeciwdziałania bezrobociu, 

o pomocy prawnej i psychologicznej, 

o pomocy organizacjom w pozyskiwaniu środków na działalność statutową i realizację 

różnych inicjatyw, 

o przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, 

o animowania i pobudzania do działania różnych grup społecznych, 

o stworzenia sprzyjających warunków służących rozwojowi zainteresowań twórczości, 

wiedzy oraz ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych, 

o podnoszenia jakości zarządzania organizacjami pozarządowymi i profesjonalizacji 

wykonywanych zadań  

o organizowania czasu wolnego dla młodzieży i dzieci z Gminy Stare Babice, jako istotnego 

czynnika wspierającego integrację społeczną, ze szczególnym naciskiem na społeczności 

defaworyzowane  

o upowszechniania i promocji  masowych działań sportowych, kulturalnych, ekologicznych  

dla młodzieży jako skutecznego środka przyczyniającego się do zmniejszenia poczucia 

wykluczenia i marginalizacji oraz zmniejszania poziomu agresji i zachowań 

niepożądanych  

o prowadzenia działań promocyjnych w zakresie możliwości i potrzeb realizacji projektów 

wspierających proces umasowienia sportu poprzez organizację szkoleń, warsztatów, 

seminariów popularyzujących dobre praktyki  
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o zdobywania umiejętności pozyskiwania kadry realizującej założenia i rozliczania środków 

finansowych z EFS przez uczestników i osoby realizujące cele Partnerstwa 

o opracowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

i innych pozagminnych źródeł finansowania.  

 

Zasady i organizacja Partnerstwa 

 

§ 3 

1.  Do podstawowych zasad partnerstwa należą: 

• dobrowolność udziału; 

• równość; 

• wspólne cele; 

• włączenie w podejmowane działania Partnerstwa społeczności lokalnych. 

 

 

2. W celu monitorowania realizacji planu działań Partnerstwa powołana zostaje Rada 

Partnerstwa, w skład której wchodzą przedstawiciele członków Partnerstwa. Rada spotyka 

się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

 

3. Rada Partnerstwa odpowiada za realizację następujących zadań 

• wspólną identyfikację potrzeb społeczności lokalnych oraz wspólne aktualizowanie 

działań w ramach Partnerstwa służących zaspokojeniu tych potrzeb, 

• wspólne podejmowanie starań dotyczących pozyskania środków zewnętrznych na 

finansowanie działań Partnerstwa, w szczególności z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

• koordynację działań oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć  na rzecz rozwoju 

Gminy Stare Babice, 

• wzajemną promocję oraz obustronne wsparcie w tworzeniu dobrego wizerunku 

Partnerów, 

• pomoc w nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami, których działalność przyczynić 

się może do realizacji celów Partnerstwa. 

 

 

4. Strony porozumienia stwierdzają, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych 

Babicach pełni funkcję Lidera Partnerstwa. Przewodniczącym Rady Partnerstwa jest 

przedstawiciel Lidera Partnerstwa, który koordynuje pracę Rady Partnerstwa. 

Osobą do kontaktu, odpowiedzialną  za zapewnienie sprawnego systemu komunikacji 

pomiędzy członkami Partnerstwa, w tym organizację spotkań Rady Partnerstwa jest 

przedstawiciel Urzędu Gminy. 

 

 

5. Partnerzy zobowiązują się do aktywnego udziału w pracach Partnerstwa, w tym do 

obecności na spotkaniach Partnerstwa, a także do przestrzegania dokonanych uchwał, 

przyjętych regulaminów oraz decyzji Rady Partnerstwa.  
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Postanowienia końcowe 

 § 4 

 

1. Umowa nie powoduje zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron. 

2. Umowa nie stanowi przeszkody dla współpracy poszczególnych Partnerów na innych 

płaszczyznach. 

3. W przypadku braku realizacji postanowień umowy przez jednego z Partnerów,  pozostali 

członkowie Partnerstwa działając jednomyślnie mogą wypowiedzieć danemu Partnerowi 

niniejszą umowę.  

4. Partnerstwo może przyjmować nowych Partnerów. Przyjęcie nowego Partnera jest 

uwarunkowana pozytywną decyzją członków Partnerstwa podjętą w trybie głosowania 

jawnego zwykłą większością głosów.   

5. Wszelkie zmiany w składzie Partnerstwa wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do 

niniejszego porozumienia 

 § 5 

 

Umowę sporządzono w ……………. jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 

Stron. 

 

 

Podpis przedstawiciela Gminy Stare Babice: 

 

…………………………………… 

 

Podpis przedstawiciela ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………… 

Podpis przedstawiciela ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………… 

 

Podpis przedstawiciela ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………… 

 

Podpis przedstawiciela ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Podpis przedstawiciela ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………… 

 

Podpis przedstawiciela ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………… 


