Uchwała nr 129/XXIII/08
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Płoniawy-Bramura z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn.zm.), art. 5 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.) uchwala się , co następuje:
§1
Uchwala się Program współpracy Gminy Płoniawy-Bramura z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego działającymi na jej terenie, określony w załączniku do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§3
Uchwała wchodzi
1 stycznia 2009.

w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) na Radzie Gminy
spoczywa obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Wobec tego ustawowego obowiązku przyjęcie niniejszej uchwały
jest niezbędne i uzasadnione.
Przedstawiony do uchwalenia Program określa główne podstawy współpracy
z organizacjami pozarządowymi, zakres i formy tej współpracy.
Projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisji
Rady Gminy.

Załącznik do uchwały nr 129/XXIII/08

Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Program
współpracy Gminy Płoniawy-Bramura z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2009
§1
1. Celem wprowadzenia Programu współpracy Gminy
prowadzącymi

działalność

pożytku

publicznego

Płoniawy-Bramura z podmiotami
na

2009

rok

jest

kształtowanie

demokratycznego ładu społecznego poprzez:
a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
b) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,
c) aktywizację społeczności lokalnej,
d) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
e) poprawę jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
f) integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań
publicznych,
§ 2
1. Głównymi podmiotami realizującymi program są:

1) Rada Gminy

i jej komisje w zakresie kreowania polityki społecznej gminy oraz

określenia wysokości środków finansowych na jej realizację,
2) Wójt Gminy w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy,
3)

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizujące zadania publiczne
w oparciu o podpisane umowy z Gminą.

2. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami Gminy.

§3
Przedmiotem współpracy władz gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego jest:
1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
2) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspakajania,
3) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,

§4
Program ma charakter roczny i dotyczy zadań na rok 2009.
§ 5
1. Współpraca

Gminy

z

organizacjami

pozarządowymi

odbywa

się

na

zasadach

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności.
2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i
pozafinansowy.
3. Współpraca ta może się odbywać w formach:
1)zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań
publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2)współdziałania

w

pozyskiwaniu

środków

finansowych

z

innych

źródeł,

w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
3)udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach
programowych samorządu,

4)użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków
komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego,
5)promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w
mediach.

§6
Warunkiem zlecenia przez gminę organizacji pozarządowej lub podmiotowi zadania oraz
przekazania

środków

z

budżetu

na

jego

realizację

jest

zawarcie

pisemnej

umowy

z wnioskodawcą wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

§ 7
1.Dotacje nie mogą być udzielone na:
1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy
celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2)pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
3)budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4)działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5)udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6)działalność polityczną i religijną.
2.Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy musi wykazać w
składanej ofercie udział środków własnych.
3. Dofinansowanie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe i podmioty
przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy.
4. Informacje na temat udzielonych organizacjom dotacji i sposobie realizacji zadań umieszcza się
na stronie internetowej Urzędu jako element dodatkowy „mapy aktywności”, o której mowa w § 3
ust.1 pkt 6, a informacje winny zawierać dane ze sprawozdań składanych przez organizacje z
realizacji dotowanych zadań.
§ 8

1. W celu planowania optymalnej realizacji zadań publicznych należących do sfery działalności
pożytku publicznego mogą być tworzone wspólne zespoły o charakterze doradczym i
inicjatywnym, złożone z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów gminy.
2. Tworzenie zespołów odbywa się według właściwości merytorycznej danej działalności.
3.Z inicjatywą powołania zespołu mogą wystąpić organy gminy oraz organizacje.
§ 9
1. Przedstawicieli organów gminy wchodzących w skład zespołu, o którym mowa w ust. 1
desygnują:
1) Wójt Gminy – spośród pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy;
2) Przewodniczący komisji Rady Gminy wg właściwości merytorycznej – radnych.
2. Członkowie organizacji są desygnowani do pracy w zespole według zasad ustalonych przez
organizacje.
3. W skład zespołów mogą wchodzić sołtysi, bądź upoważnieni przez nich członkowie rad
sołeckich.
4. Liczba przedstawicieli organizacji, przedstawicieli organów gminy i sołectwa winna być
zespole odpowiednio proporcjonalna.
3. Pracom zespołu przewodniczy osoba upoważniona przez Wójta.
§ 10
Ustala się następujący sposób monitorowania współpracy organów gminy z organizacjami
pozarządowymi:
1) przedstawiciele organizacji mogą składać na temat realizacji współpracy uwagi i wnioski,
które będą wykorzystane przy tworzeniu programu współpracy na kolejny rok;
2) na zasadach określonych w § 8 może zostać utworzony zespół monitorujący i oceniający
współpracę przy czym, w przypadku inicjatywy organizacji, zespół zostanie utworzony
obligatoryjnie;
§ 11
1. W 2009 roku Gmina uznaje za priorytetowe w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi, współdziałanie w wykonywaniu następujących zadań w poszczególnych
sferach zadań publicznych, a mianowicie:
1) oświaty i wychowania,
2) profilaktyki i ochrony zdrowia,

3) przeciwdziałania patologiom społecznym , uzależnieniom i przemocy w rodzinie,
4) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
5) sportu rekreacji, kultury fizycznej i turystyki,
6) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
7) rozwoju regionalnego,
8) pomocy społecznej i działalności charytatywnej.
§ 12
Miernikami efektywności współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego są:
1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej
społeczności
2) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),
3) liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych,
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych
zadań,
5) łączna wielkość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez
organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
6) wysokość dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej, systemowych
rozwiązań, problemów ważnych dla funkcjonowania Gminy.
§ 13
Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy gminy Płoniawy
Bramura z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok mogą być
składane Radzie Gminy za pośrednictwem Wójta Gminy.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o
zamówieniach publicznych.

