
Uchwała Nr XVI/84/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie rocznego programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) - Rada Gminy Żyrzyn uchwala, co

następuje:

§1

Uchwala się roczny program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami

pozarządowymi na 2004 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr XVI/84/2004

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami pozarządowymi na

2004 rok.

§1

1.Program określa zakres, zasady oraz cele współpracy Gminy Żyrzyn z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące

działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom

prowadzonym przez Gminę Żyrzyn.

2.Do organizacji określonych w ust. 1 należą w szczególności:

1)stowarzyszenia,

2)fundacje,

3)osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków

wyznaniowych (np. grupy charytatywne),

4)stowarzyszenia j ednostek samorządu terytorialnego.

§2

1.Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa między administracją

gminną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może wspieranie

organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

2.Cele szczegółowe programu to:

1)umacnianie lokalnych działań, stwarzanie warunków dla powstania

inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,

2)zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki

społecznej w gminie,

3)poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb

społecznych,

4)integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę

zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie,

5)udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy.

§3

Program współpracy z organizacjami określonymi w §1 obejmuje zadania



publiczne w sferze:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej,

2) działalności charytatywnej,

3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

6) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

7) kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji,

8) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

9) przeciwdziałania patologiom społecznym,

10)promocji i organizacji wolontariatu.

§4

Współpraca między organami Gminy, a organizacjami określonymi w §1 może

być prowadzona w szczególności poprzez:

1) stworzenie bazy danych zawierających informację na temat organizacji

pozarządowych działających na terenie gminy oraz dbałość ojej aktualizację,

2) wyznaczenie przez Wójta pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za

koordynowanie tej współpracy,

3) udzielanie przez samorząd gminny wsparcia pozafinansowego dla organizacji

np. bezpłatne udostępnianie sal Urzędu i innych jednostek organizacyjnych

gminy, użyczenie sprzętu,

4) otwarte spotkania pomiędzy organizacjami, a przedstawicielami samorządu,

5) koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, np. wspólne

organizowanie konferencji, czy współpracy przy świadczeniu konkretnych

usług na rzecz społeczności lokalnej,

6) bieżącą wymianę informacji między administracją gminną, a organizacjami,

7) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych gminy,

dotyczących zarówno działań podejmowanych przez samorząd gminny jak i

przez organizacje pozarządowe,

8) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy

oraz Komisji Rady Gminy, na których dyskutowane będą projekty uchwał

odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych

organizacji,



9) udostępnianie druków projektów uchwał odnoszących się do zagadnień

związanych z profilem działalności tych organizacji,

10)udział przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesjach Rady Gminy

oraz Komisjach Rady Gminy, z prawem zabierania głosu,

11)przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych

lub realizowanych zadaniach sfery publicznej,

12)powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na

finansowanie ich realizacji lub wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem

dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

13)wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie

działań służących zaspokojeniu potrzeb,

14)promowanie działalności organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego

wizerunku.

§5

Współpraca między Gminą Żyrzyn, a organizacjami pozarządowymi oraz

osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów oraz związków

wyznaniowych odbywać się będzie na zasadach:

1)pomocniczości - co oznacza, że organy gminy, respektując odrębność i

suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznają ich prawo do

samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących

także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z tymi

organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację

zadań publicznych na zasadach i formie określonej ustawowo,

2)partnerstwa - co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w

formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych

przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów

społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz

wykonywaniu zadań publicznych,

3)efektywności - co oznacza, że organy gminy, przy zlecaniu organizacjom

pozarządowym zadań publicznych, dokonują wyboru najefektywniejszego

sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasady uczciwej

konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i art. 28

ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

4)jawności - co oznacza, że organy gminy udostępniają współpracującym z nimi

organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach

przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest



współpraca z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych

już prowadzonych w tym zakresie przez jednostki gminne, wraz z informacją

o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z

kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby.

Ogłoszenia konkursów adresowanych do organizacji pozarządowych winny

być ogłaszane w BIP na stronie internetowej gminy.

§6

Za realizację zadań objętych niniejszym programem odpowiedzialny jest Wójt

Gminy Żyrzyn.

§7

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań objętych

programem współpracy zostanie określona w budżecie Gminy Żyrzyn na 2004

rok.


