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załącznik 3

Umowa o zawiązaniu Partnerstwa Lokalnego
Zawarta w 		

dnia 		

pomiędzy:

I. Gminą 				 z siedzibą w 				

część

										
reprezentowaną przez Burmistrza 						
Jednostkami organizacyjnymi gminy: (na przykład)

1. O
 środkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w 					

reprezentowanym przez Dyrektora 						

2. G
 minnym Domem Kultury z siedzibą w 						

reprezentowanym przez Dyrektora 						

IX

3. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w 					

reprezentowanym przez Dyrektora 						

II. Organizacjami pozarządowymi: (na przykład)
1. Stowarzyszeniem 			

z siedzibą w 				

2. Stowarzyszeniem 			

z siedzibą w 				

reprezentowanym przez Prezesa/Przewodniczącego 				
reprezentowanym przez Prezesa/Przewodniczącego 				

3. Fundacją 			

z siedzibą w 					

reprezentowaną przez Prezesa 				

			

III. Sektorem biznesu: (na przykład)

1. Z
 akładem Remontowo – Budowlanym w 						

reprezentowanym przez 							
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2. F
 irmą Handlowo - Usługową w 							

reprezentowaną przez 								

3. Zakładem Usługowo-Handlowym w 						

reprezentowanym przez 							

IV. Podmiotami ekonomii społecznej: (na przykład)

1. U
 sługowo – Handlową Spółdzielnią Socjalną w 					

reprezentowaną przez 								

2. P
 rzedsiębiorstwem Społecznym w 						

reprezentowanym przez 							
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V. Inne (np. policja, straż pożarna, media, służba zdrowia, kościół, związki wyznaniowe).
o następującej treści:

§ 1 [Zasady funkcjonowania]
1. 
Strony umowy zgodnie stwierdzają, iż dobrowolnie zawiązują z dniem dzisiejszym
Partnerstwo Lokalne 								
2. Strony

wskazują jako Lidera Partnerstwa Lokalnego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w 							
3. Zarządzanie Partnerstwem Lokalnym odbywa się na zasadach demokratycznych, a decyzje zapadają w drodze konsensusu.
4. Każdy partner dysponuje jednym głosem podczas głosowania.

§ 2 [Obowiązki Partnerów]
1. Do obowiązków Lidera należy w szczególności:
a) reprezentowanie Partnerstwa Lokalnego, w tym wydawanie oświadczeń woli w imieniu partnerstwa, składanie pism, oświadczeń i opinii,
b) ponoszenie kosztów związanych z zarządzaniem,
c) koordynowanie, monitorowanie, nadzorowanie działań Partnerstwa,
d) promocja działalności Partnerstwa i upowszechnianie jego celów,
e) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji w Partnerstwie,
f ) obsługa administracyjna działalności Partnerstwa,
g) 										

2. Do obowiązków Partnerów należy w szczególności:
a) regularne uczestniczenie w spotkaniach Partnerstwa,
b) angażowanie się w działania podejmowane przez Partnerstwo, w szczególności poprzez: wspólną realizację zaplanowanych działań, włączanie się w inicjatywy podejmowane przez Partnerów, współpraca przy zarządzaniu, promowaniu i monitorowaniu
działalności Partnerstwa,
c) informowanie członków Partnerstwa o podejmowanych własnych działaniach i inicjatywach, w szczególności tych zbieżnych z celami działania Partnerstwa,
d) 										

§ 3 [Płaszczyzna działalności Partnerstwa]
Strony uzgadniają, że utworzone Partnerstwo jest płaszczyzną współpracy lokalnych
podmiotów, a w szczególności:
1. Jest forum wymiany informacji na rzecz zapobiegania i rozwiązywania lokalnych problemów.
2. Jest forum inicjującym i podejmującym działania prewencyjne, interwencyjne i integracyjne w obszarze rozwiązywania problemów społecznych.
3. Jest forum solidarnej współpracy na rzecz poprawy życia społeczności lokalnej, systematycznie budując kapitał społeczny w gminie.
4. Jest forum pobudzającym inicjatywy lokalne oraz aktywizującym społeczność lokalną
w na rzecz realizacji działań zgodnych z celami funkcjonowania Partnerstwa.
5. Jest forum budowy komunikacji między wszystkimi podmiotami na terenie gminy, umożliwiającym dialog społeczny dla dobra ogólnego.

Członkowie Partnerstwa Lokalnego:
1. Budują w gminie współodpowiedzialność obywateli, poprzez podmioty, które reprezentują partnerzy.
2. Współuczestniczą w zarządzaniu gminą i przyczyniają się do jej rozwoju i polepszenia

jakości życia mieszkańców poprzez realizację zadań Partnerstwa Lokalnego, konsultacji
i doradztwa.
3. Współtworzą warunki do rozwoju demokracji lokalnej oraz tworzą przyjazny klimat
sprzyjający budowie społeczeństwa obywatelskiego.

§ 4 [Sposób funkcjonowania Partnerstwa]
1. C
 złonkostwo w Partnerstwie Lokalnym jest dobrowolne.
2. Spotkania Partnerstwa Lokalnego odbywają się regularnie z częstotliwością nie mniejszą
niż raz na kwartał.
3. Przyjęcie nowego członka Partnerstwa Lokalnego następuje za zgodą co najmniej 		
			 % liczby głosów. Umowę z nowym członkiem Partnerstwa podpisuje Lider w imieniu całego Partnerstwa.
4. Organem stanowiącym w sprawach pilnych, podejmowanych bez możliwości konsultacji
z wszystkimi partnerami jest Zarząd Partnerstwa, w skład którego wchodzą przynajmniej po jednym przedstawicielu: sektora publicznego, organizacji pozarządowych, sektora biznesu oraz ekonomii społecznej.
5. Strony ustalają, że Partnerstwo Lokalne będzie przygotowywać plany działania krótko
i długoterminowe.
6. Strony ustalają, że Partnerstwo Lokalne może tworzyć zespoły robocze celem realizacji
przyjętych działań.
7. Partnerstwo Lokalne używa logo, którego wzór stanowi załącznik do umowy.

§ 5 [Zapisy końcowe]
1. U
 mowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. U
 mowa została sporządzona w 		
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia stron lub na zasadzie wypowiedzenia z określeniem okresu rozliczenia finansowego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego.
Podpisy partnerów:
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Projekt systemowy „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji
społecznej” zadanie nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym:
opracowanie modelu „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

