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Załącznik
do Uchwały Nr XXX/237/09
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2009r.

ROCZNY PROGRAM
WSPÓŁPRACY NA ROK 2010 GMINY Ł A B I S Z Y N Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI, PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO I STOWARZYSZENIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
I.

WSTĘP

W demokratycznym państwie organizacje pozarządowe stanowią bazę dla
rozwoju lokalnych społeczności. W celu włączenia ich do systemu funkcjonowania
gminy na zasadzie partnerstwa ustala się zasady współpracy z tymi organizacjami
obowiązujące w danym roku .Stanowi to podstawę rozwoju wzajemnych relacji
pomiędzy samorządem a organizacjami.
Niniejszy program to wyraz współdziałania władz Gminy Łabiszyn z organizacjami
pozarządowymi , podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami w roku 2010.
II.

CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 1.1. Gmina Łabiszyn prowadzi działalność w sferze zadań publicznych.
Obejmują one w szczególności : pomoc społeczną , działalność charytatywną ,
ochronę i promocję zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych , nauki i
edukacji, oświaty i wychowania , krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży ,
kultury , sztuki upowszechniania kultury fizycznej i sportu, porządku i bezpieczeństwa
publicznego.
2. Zadania te Gmina realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
stowarzyszeniem jednostki samorządu terytorialnego, czy też związkiem
wyznaniowym lub osobą prawną i jednostką organizacyjną działającą na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego. Współpraca opiera się na zasadach :
- pomocniczości,
- suwerenności stron,
- partnerstwa
- efektywności,
- uczciwej konkurencji,
- jawności.
3.Organizacje pozarządowe cechuje niezależność i dobre rozpoznanie
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potrzeb i problemów społecznych w środowisku gminy. Ponadto skupiają
najaktywniejszych obywateli w swoim środowisku , wrażliwych na sprawy społeczne.
4. Ustrojowa zasada pomocniczości daje możliwość określania potrzeb przez
organizacje pozarządowe. Zostawia jednak im swobodę w wyborze i sposobie ich
zaspokajania włączając organy gminy dopiero w momencie , gdy rozwiązanie
problemów przez nich samych nie jest już możliwe.
§2.1. Niniejszy program jest propozycją dla wszystkich wyrażających wolę
współpracy w działaniu na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców.
2.Rada Miejska w Łabiszynie i jej komisje realizują program współpracy w
zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy oraz nawiązywania
branżowej współpracy z organizacjami .
3.Burmistrz Łabiszyna w zakresie realizacji tej polityki podejmuje decyzje o
priorytetach działalności z organizacjami, dysponowaniu środkami w ramach
budżetu, decydowaniu o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym
organizacjom.
§ 3.1 Współpraca ta może odbywać się w szczególnych 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.
§ 4.1.Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego może mieć formy :
1)powierzania wykonania zadań publicznych,
2)wspierania tych zadań.
2. Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert.
3. Zasady przeprowadzania konkursów oraz tryb oceny ofert i kontroli wykonania
zadań określa Burmistrz.
§ 5.1. W roku 2010 gmina Łabiszyn będzie wspierać lub powierzać zadania
publiczne w zakresie :
1) Sportu, kultury, turystyki , oświaty i zdrowia poprzez :
a) organizowanie imprez sportowych , kulturalnych i turystycznych ,
wspieranie inicjatywy organizacji do tego powołanych ,
b) wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego,
c) wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych,
d) wspieranie imprez sportowo – rekreacyjnych w zakresie dotyczącym
sportu dla wszystkich.
e) wspieranie aktywności emerytów, rencistów ,
f) wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych ,
g) promowanie honorowego krwiodawstwa ,

3
h ) promowanie zachowań prozdrowotnych.
2) Profilaktyki i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez :
a) przeciwdziałanie uzależnieniom -profilaktyka.
b)działania ograniczające ubóstwo, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych
mieszkańcom gminy, wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
3) Ochrony środowiska i ekologii poprzez:.
a) edukację ekologiczną szczególnie w zakresie gospodarki odpadami –
selektywna zbiórka odpadów.
b) ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
§ 6.1 W ramach Programu organizacje mogą uzyskać następujące formy wsparcia w
zakresie prowadzonej działalności:
1)dofinansowanie programów w formie dotacji,
2) umożliwianie organizacjom w miarę istniejących warunków korzystanie dla
prowadzenia działalności statutowej z obiektów będących własnością samorządu,
3) promowanie i pomoc w opracowaniu programów mogących pomóc w uzyskaniu
środków z innych źródeł zewnętrznych,
4 )konsultacje i szkolenia,
5) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań.
§ 7.1. 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 2005r. W
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania zadania ( Dz. U. Nr 264 ,poz.2207).
2.Program współpracy opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Łabiszynie .
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem do współpracy gminy i
gminnych jednostek organizacyjnych z Organizacjami stosuje się odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
§ 8. Burmistrz może powołać koordynatora do współpracy z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz
stowarzyszeniami.
III.

ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 9. Środki finansowe na realizację programu określa uchwała budżetowa na rok
2010.
§ 10. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania publicznego , a w
szczególności :
a) stanu realizacji zadania ,
b) efektywności , rzetelności i jakości wykonania zadania,
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c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację
zadania ,
d) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w
postanowieniach umowy.
§ 11. Kontrola realizacji zadania może być prowadzona w toku jego wykonania lub
po jego zakończeniu.
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