Uchwała Nr XIV/6/04
Rady Gminy w Wielgomłynach
z dnia 30 marca 2004 roku
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wielgomłyny z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności
pożytku publicznego na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z 2002 roku nr 23, poz. 220, Nr 62poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr96, poz. 873) Rada Gminy w Wielgomłynach
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Wielgomłyny z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2004 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy poprzez koordynowanie i
nadzorowanie realizacji uchwalonego Programu oraz składanie Radzie Gminy półrocznych
sprawozdań w tym zakresie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz
tablicach ogłoszeń w sołectwach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Skraboń.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/6/04
Rady Gminy w Wielgomłynach
z dnia 30 marca 2004 roku
PROG RAM
współpracy Gminy Wielgomłyny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok.
Rozdział I.
Wstęp.
Organizacje pozarządowe stanowią ważne ogniwo aktywności społeczno-gospodarczej
społeczeństwa obywatelskiego.
Priorytetem Rady Gminy jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty,
którą tworzą jej mieszkańcy. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z
organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania gminą.
Podstawowymi korzyściami z takiej współpracy są między innymi:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia współodpowiedzialności za siebie i
swoje otoczenie,
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności
lokalnych,
3) wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu
rozpoznaniu występujących potrzeb.
Celem Programu jest zwiększenie udziału mieszkańców gminy w kreowaniu i realizacji
lokalnej polityki społecznej.
Niniejszy Program stanowi propozycję dla wszystkich organizacji i podmiotów wyrażających
wolę i gotowość współpracy w działalności na rzecz gminy i jej mieszkańców.
Rozdział II.
Postanowienia ogólne.
Program określa firmy, zasad, oraz zakres współpracy z organizacjami.
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie
2) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3) programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Wielgomłyny z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2004 rok.
Rozdział III
Partnerzy Gminy Wielgomłyny.
Władze samorządowe są otwarte na współpracę merytoryczną z inicjatorami przedsięwzięć
obywatelskich w sferze działalności pożytku publicznego tj. działalności społecznie
użytecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe oraz inne osoby i jednostki określone
w ustawie. W realizacji niniejszego programu partnerami Gminy Wielgomłyny mogą być w
szczególności:
1) stowarzyszenia ( terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń),

2) kluby sportowe,
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie pożytku publicznego.
4) organizacje działające z sferze promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia,
5) organizacje działające w sferze kultury.
Rozdział IV
Obszar współpracy.
Obszarami współpracy pomiędzy Gmina Wielgomłyny , a organizacjami pozarządowymi
będą w szczególności zadania z zakresu:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
3) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
4) ochrony przeciwpożarowej.
Rozdział V.
Zasady współpracy.
Współpraca Gminy Wielgomłyny z organizacjami realizowana będzie w następujących
formach:
1) Zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach ustalonych w ustawie.
2) Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w
celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a) zapraszanie przedstawicieli organizacji na posiedzenia Rady i Komisji,
b) publikowanie informacji o organizacjach realizujących zadania ze sfery zadań publicznych
w Biuletynie Informacji Publicznej.
c) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2004
roku zadaniach sfery publicznej, a w których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne,
niż wynikające z programu
3) Konsultowanie projektów prawa miejscowego dotyczących problematyki mieszczącej się
w zakresie ich statutowych działalności w celu uzyskania ewentualnych uwag i opinii w
przedmiocie projektowania regulacji prawnej.
4) Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym w celu:
a) przygotowania projektów uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności
pożytku publicznego,
b) przygotowanie opinii w sprawach związanych w Programem,
c) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.
Współpraca z organizacjami będzie odbywać się na zasadach:
1) pomocniczości, co oznacza, że Gmina powierzać będzie realizacje swoich zadań
publicznych organizacjom, a te zagwarantują, że wykonają ją 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 swej
działalności statutowej.
3) partnerstwa, co oznacza, że Gmina gwarantuje organizacjom między innymi udział
w planowaniu priorytetów realizowanych przez Gminę, określania sposobu ich

realizacji, rozeznaniu i definiowaniu problemów gminy, sugerowania zakresu
współpracy.
4) efektywności, co oznacza, że Gmina i organizacje wspólne dążyć będą do osiągnięcia
najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych pod względem
merytorycznym.
5) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że Gmina udostępni organizacjom
informacje o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowanych
zaplanowanych w budżecie Gminy na współpracę z nimi, a organizacje udostępnią
między innymi dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej, sposobu
funkcjonowania, rezultatów dotyczących prowadzenia dotychczasowej działalności
oraz sytuacji finansowej.
Rozdział VI
Formy współpracy.
1) Zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom odbywa się poprzez:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
sfinansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
2) Działania organizacji mogą być wspierane przez Gminę w innych formach takich jak:
a) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań
publicznych z innych źródeł niż dotacja,
b) upowszechnianie i promowanie organizacji w mediach,
c) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i
instytucjami samorządowymi innych państw.
3) Zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy szczególne przewidują inny tryb
zlecenia ( np. przepisy o pomocy społecznej) lub dane zadanie można zrealizować
efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach.
4) Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych
także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, a tym przez organy
administracji publicznej
5) Otwarte konkursy ofert Wójt może przeprowadzić z własnej inicjatywy lub po
rozpatrzeniu wniosku organizacji prowadzącej działalność w danym zakresie.
6) Do rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje Wójt Gminy powołuje w
formie zarządzenia komisje konkursową oraz określa tryb jej pracy.
7) Warunkiem rozpatrzenia ofert jest sporządzenie jej na formularzu określonym
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
8) Środki przekazywane są wyłonionym w wyniku konkursu organizacjom na podstawie
umów zawieranych według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej.
9) Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie przez Skarbnika
Gminy.

Lista zagadnień priorytetowych na rok 2004
1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki ze szczególnym
uwzględnieniem działań promujących Gminę, w tym:
organizacja imprez turystycznych, wyznaczanie i odnawianie szlaków turystycznych i
rowerowych, wydawnictwa promocyjne, organizacja imprez promocyjnych.
2. W zakresie ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w tym:
realizacja zadań „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, realizacja zadań samorządu Gminy w zakresie przeciwdziałania
narkomanii.
3. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, w tym:
organizacja i prowadzenie zajęć w świetlicy edukacyjnej dla dzieci szkolnych,
organizacji ferii zimowych, wspieranie akcji bezpieczeństwa dzieci.
4. Organizacja zawodów, turniejów sportowych oraz imprez rekreacyjnych,
integracyjnych oraz wspierających działania w zakresie oświaty i wychowania.
5. Wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym w zakresie
rozwoju kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego w tym organizacja imprez
kulturalnych, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, promocja i popularyzacja
lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego, edukacji kulturalnej, działań i
inicjatyw kulturalnych oraz warunków kulturowych gminy.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe.
1. W terminie nie dłuższym niż do końca I kwartału każdego roku Wójt Gminy
przedkłada Radzie Gminy w Wielgomłynach projekt rocznego Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok, uwzględniając w
szczególności ocenę realizacji zadań publicznych w roku poprzednim.
2. Gmina realizuje program w ramach posiadanych na ten cel środków
finansowych i możliwości organizacyjnych.
3. W zakresie nie uregulowanym niniejszym programem, do współpracy Gminy z
organizacjami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz.U. Nr 96,
poz. 873.

