UCHWAŁA Nr XXII/204/08
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami
pozarządowymi na 2009 rok
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19, art. 9 ust.1, 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 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, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111),
art. 176 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 (Dz. U 249 poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140 poz. 984 ) oraz art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,
poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651).
RADA GMINY PSZCZÓŁKI
uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się do realizacji Program współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami
pozarządowymi na rok 2009 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od 01.01. 2009 r.

Załącznik do
Uchwały nr XXII/204/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 2 grudnia 2008 r.
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU
Priorytetem władz Gminy Pszczółki jest służenie mieszkańcom w ramach posiadanych
zasobów i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny. Prowadzenie aktywnej polityki
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego
zarządzania Gminą.
Program wprowadza jasne i czytelne rozwiązania włączające organizacje pozarządowe
w system demokracji lokalnej, stanowi dla nich propozycję współpracy w działaniach na rzecz
Gminy.
§1
1. Program współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej
„programem”, stanowi element polityki społeczno-finansowej gminy.
2. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami
pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
§2
Współpraca Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
§3
1. Ze strony Gminy Pszczółki program realizuje:
1) Rada Gminy – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej gminy,
2) Wójt Gminy – w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji
celowych i innych form pomocy;
3) Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy –
w zakresie opiniowania wniosków o przyznanie dotacji lub innej formy pomocy,
proponowania nowych form i zasad współpracy;
4) wyznaczony pracownik Urzędu Gminy – w zakresie utrzymania bieżących kontaktów
pomiędzy
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wniosków

pochodzących od organizacji pozarządowych, dostarczaniu informacji organizacjom

o innych niż samorządowe źródła finansowania, konsultacji przy opracowywaniu
wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych.
2. Ze strony organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracują
organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego, z terenu Gminy Pszczółki
lub, których teren działania obejmuje teren Gminy Pszczółki.
§4
Zakres współpracy obejmuje:
1) Podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb
mieszkańców Gminy Pszczółki;
2) Współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia
poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Pszczółki;
3) Współpraca przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania;
4) Koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;
5) Wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach
prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów;
6) Promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez
organizacje

pozarządowe

na

rzecz

rozwiązywania

problemów
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i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Pszczółki.
§5
Formy współpracy obejmują:
1) Zlecanie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
2) Udostępnianie, przez podmioty programu, dostępnych lokali na spotkania,
szkolenia, konferencje;
3) Współpracę w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet
gminy poprzez:
a) opiniowanie wniosków o dotacje celowe;
b) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać
środki z innych źródeł;
c) konsultacje projektów na etapie ich przygotowania;
d) wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne.
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podejmowanych przez podmioty programu współpracy;
5) Pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych;
6) Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu;
7) Organizowanie, przez podmioty programu współpracy, spotkań informacyjnych
rozumianych jako forum wymiany informacji na temat podejmowanych działań,
możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, nawiązanie współpracy
i koordynacji podejmowanych działań;
8) Wspólne opracowanie systemu wymiany informacji rozumiane jako:
a) informowanie Urzędu Gminy oraz organizacji pozarządowych
o aktualnie składanych i realizowanych projektach,
b) wzajemne informowanie się o aktualnych możliwościach
składania wniosków o dotację;
c) koordynację podejmowanych działań.
§6
W 2009 roku za zadania priorytetowe uznaje się zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie
Gminy Pszczółki.

