
UCHWALA NR 111/9/2010
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia" Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2011".

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr z 2010 r.
Nr 234,poz.1536), w związku z 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,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, ,
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nrl67, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675), Rada Gminy w Świerczowie uchwala:

"Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011",
zgodnie z załącznikiem Nr l, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.



Załącznik do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy w Świerczowie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Program współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i innymi
uprawnionymi podmiotami na rok 2011.

Celem programu jest określenie zasad w zakresie wspierania przez Gminę
Świerczów działań organizacji. Poprzez określenie i realizację tych zasad
samorząd pragnie włączać organizacje w system demokracji lokalnej.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Program jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki
społecznej.
2. Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych
Gminy Świerczów z organizacjami a także priorytety zadań publicznych,
których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.
3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późno zm.);
b) działalności pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność
społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje w sferze zadań
publicznych określonych w cytowanej ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
c) organizacji - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe
(tj. organizacje nie będące jednostkami sektora finansów 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), osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
prowadzących odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów
gminy działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym
zadaniom tych organów;
d) Programie - rozumie się przez to "Program współpracy Gminy Świerczów
z organizacjami pozarządowymi podmiotami prowadzącymi działalność



pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
na 2011 rok'",
e) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 221 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240, z późno zm.)
f) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert;
g) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Świerczowie
h) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Świerczów
i) powierzenie - należy przez to rozumieć przeniesienie realizacji
ustawowego zadania własnego Gminy o dużym znaczeniu społecznym
lub innego zadania publicznego wraz z kompetencjami i finansowym
zabezpieczeniem realizacji tego zadania na organizację legitymującą się
dużym doświadczeniem.

4. Obszar współpracy Gminy i organizacji obejmuje w szczególności sferę
zadań publicznych, o których mowa wart. 4 ust. 1 ustawy.

Rozdział II
Obszary współpracy
Współpraca Gminy z organizacjami może dotyczyć realizacji zadań
w dziedzinie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym,
którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty
inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
13) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
15) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;



16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym;
18) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
19) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20) ratownictwa i ochrony ludności;
21) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą;
22) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
23) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
24) promocji i organizacji wolontariatu;
25) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1-24.

Przedstawiony powyżej katalog priorytetowych zadań realizowanych w 2010
roku nie wyłącza możliwości powierzenia podmiotom programu innych zadań
publicznych pozostających w zakresie zadań gminy.
Wójt Gminy po rozpoznaniu potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji
pozarządowej może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w
programie zadania, które wymagają realizacji i ogłosić otwarty konkurs ofert.

Rozdział III
Zasady współpracy
Współpraca Gminy z organizacjami odbywać się będzie na zasadach:

1) pomocniczości, co oznacza, że Gmina wspierać lub powierzać będzie
realizację swoich zadań publicznych organizacjom, a te zagwarantują,
że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny, oszczędny
i terminowy;

2) suwerenności stron, co oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą
a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej
autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej;

3) partnerstwa, co oznacza, że Gmina gwarantuje organizacjom
m.in. udział w planowaniu priorytetów realizowanych przez gminę,
określaniu sposobu ich realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu
problemów mieszkańców Gminy, sugerowaniu zakresu współpracy;

4) efektywności, co oznacza, że Gmina i organizacje wspólnie dążyć
będą do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań
publicznych;



5) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że Gmina udostępni
organizacjom informacje o celach, kosztach i planowanych efektach
współpracy, a także wszystkich środkach finansowych zaplanowanych
w budżecie Gminy na współpracę z nimi oraz kryteriach i sposobie oceny
projektów, a organizacje udostępnią Gminie m.in. dane dotyczące swojej
struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, rezultatów
prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.

Rozdział IV
Formy współpracy
1. Współpraca Gminy z organizacjami odbywać się będzie poprzez następujące
formy finansowe i pozafinansowe:
1) zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom poprzez:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji;
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji
na dofinansowanie ich realizacji;
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Urzędu
Gminy,
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń;
b) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych
lub realizowanych w 2011 roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa w
Rozdziale I pkt 4 Programu), a których realizacja odbywa się w oparciu o środki
inne, niż wynikające z programu;
c) informowanie organizacji na stronach internetowych Urzędu Gminy
o posiedzeniach komisji, na których dyskutowane będą projekty uchwał
odnoszących się do zagadnień związanych z działalnością organizacji
pozarządowych;
d) udostępnianie projektów uchwał w biurze Rady Gminy;
3) tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i
inicjatywnym, które nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy
Wójta, w celu:
a) przygotowania projektów uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących
działalności pożytku publicznego;
b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem.



1) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez
organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez
możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych itp.;
2) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań
publicznych z innych źródeł niż budżet Gminy, w postaci informacji
o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach uzyskiwania dotacji;
3) organizację lub współudział Urzędu Gminy w organizacji szkoleń,
konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności
funkcjonowania organizacji;
4) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji w skali
regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej.

Rozdział V
Tryb zlecania zadań
l. Zlecanie realizacji zadań Gminy odbywa się po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub
dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony
w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym
w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności
metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności
opodatkowania) .
2. Zasady postępowania o udzielenie wsparcia, sposobu rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych określają zarządzenia Wójta.
1) w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadania publicznego.
2) w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań
publicznych.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Wójt, uwzględniając możliwości finansowe Gminy, ustali listę zadań na rok
2011.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
publicznych określa uchwała budżetowa Gminy na 2011 rok
3. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana
do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu
lub dofinansowaniu zadania przez Gminę.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy Gminy
z organizacjami stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy.


