
Uchwała Nr XXIII/130/2005 z dnia 14 lutego 2005 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 ze zmianami) - Rada Gminy Żyrzyn,

działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się roczny program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami

pozarządowymi na 2005 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 XXIII/130/2005

z dnia 14 lutego 2005 r.

Program współpracy Gminy Żyrzyn

z organizacjami pozarządowymi

na 2005 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 jednostek samorządu terytorialnego.

§2

1.Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa między administracją

gminną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu będzie 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



Współpraca z organizacjami określonymi w §1 dotyczy zadań własnych gminy.

§4

Ustala się priorytetowe grupy zadań, które można powierzyć do realizacji

organizacjom określonym w §1 w formie zlecenia lub współfinansowania tych

zadań:

1)w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi:

a)działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna,

b)opieka i wychowanie dzieci i młodzieży zagrożonej patologią,

2)w ramach kultury:

a)promocja twórczości, historii i tradycji regionalnych,

b)organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury,

3)w ramach ochrony środowiska - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,

4)w ramach kultury fizycznej i sportu:

a)upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

b)organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w turniejach i zawodach

sportowych,

5)w ramach oświaty i wychowania - organizacja wypoczynku letniego i

zimowego dla dzieci i młodzieży.

§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 realizację zadań objętych

programem współpracy została określona w budżecie Gminy Żyrzyn na 2005

rok.


