UCHWAŁA Nr XLVII/196/2010
Rady Miejskiej
w Działoszycach
z dnia 21 lipca 2010 roku

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.
5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.
Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2010 rok", określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

Zygmunt Saracki

Załącznik
do Uchwały Nr ..../..../......
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia.............................

GMINA DZIAŁOSZYCE

PROGRAM

współpracy Gminy Działoszyce w roku 2010
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r..

Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawą opracowania programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
zwanego dalej „Programem", jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
§ 2.1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) „ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2) „uchwale" - rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest niniejszy Program,
3) „Gminie" - rozumie się przez to Gminę Działoszyce,
4) „podmiotach Programu" - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
5) „dotacji" - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 176 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr
249, poz.2104 z późn. zm.),
6) „konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2
i w art. 13 ustawy,
7) „Referacie merytorycznym" - rozumie się przez to Referat uzgadniający różne działania
z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie realizacji Programu i zajmujący się
merytorycznie zadaniami Programu oraz z którego środków, określonych uchwałą
budżetową, udzielona będzie dotacja.
2. Terminy użyte w § 2 ust. 1 programu mają zastosowanie do zarządzeń Burmistrza
Miasta i Gminy, wydanych w celu wykonania niniejszej uchwały.

Obszary i formy współpracy
§ 3. Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań własnych Gminy określonych
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r.. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami), obejmujących następujące obszary:
1) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) promocji, gminy i ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
4) edukacji publicznej
5) kultury w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechnienia kultury
6) kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
7) zieleni gminnej i zadrzewień,
8) bezpieczeństwa obywateli,
9) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
§ 4. Zadaniami Programu są:
1) wspieranie działań z zakresu opieki społecznej,
2) wspomaganie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
3) wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym,
4) organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży,

5) wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia,
6) wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,
7) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży,
8) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
9) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
10) wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska,
11) wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych,
12) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości,
13) promocja i organizacja wolontariatu,
§ 5.1. Współpraca, o której mowa w § 3 może przybierać następujące formy:
1) zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
2. Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym,
informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym w § 4 pkt 1-13
uchwały.
§ 6.1. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych
realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego
zakresu działania Gminy, oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną
zlecanego zadania.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:
1) powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji,
2) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji.
3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wykorzystane na:
1) remonty budynków,( z wyjątkiem obiektów
kultury fizycznej będących własnością Gminy),
2) zadania i zakupy inwestycyjne/
3) zakupy gruntów,
4) działalność gospodarczą,
5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów Programu,
6) działalność polityczną,
7) wynagrodzenia osobowe.

§ 7.1. Zlecanie zadań, o których mowa w § 6 ust. 2, następuje, z zastrzeżeniem § 9,
w trybie konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Konkursy dotyczące zadań określonych w § 4 ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy
Działoszyce.
3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 30 dni.
4. Referat merytoryczny przygotowuje projekt Programu na dany rok najpóźniej do
dnia uchwalenia budżetu.

§ 8. Do konkursu, o którym mowa w § 7, mogą przystąpić także jednostki
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
§ 9. Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 6, ust. 2, pkt 1, może nastąpić
poprzez zakup usług zgodnie z art. 11. ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
§ 10. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264.poz.2207).

UZASADNIENIE

Art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz.U.Nr 96 , poz. 873 ) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej na
wstępie ustawy .
Realizacja powyższych przepisów wymaga podjęcia przez Radę Miejską jako organu
stanowiącego Gminy , przedmiotowej uchwały .

