Uchwała Nr 82/XVI/2007
Rady Gminy Małkinia Gór na
z dnia 19 gr udnia 2007 r oku

w spr awie pr zyjęcia Rocznego Pr ogr amu Współpr acy z or ganizacjami
pozar ządowymi or az innymi podmiotami pr owadzącymi działalność pożytku
publicznego na r ok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
późniejszymi zmianami), oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
późniejszymi zmianami) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

o
z
o
z

§ 1.

Przyjmuje się roczny Program Współpracy samorządu Gminy Małkinia Górna z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr 82/XVI/2007
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 19 grudnia 2007 roku

PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Z ORGANIZACJ AMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA
2008 ROK

WSTĘP
Przyjmując niniejszy dokument, Rada Gminy Małkinia Górna deklaruje wolę
kontynuowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa i wyraża
intencję realizacji swoich zadań ustawowych, w zakresach – gdzie to możliwe – w
ścisłym współdziałaniu z nimi.
Współdziałanie to ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo
powierzonych gminie, spoczywających na samorządzie Gminy Małkinia Górna.
Potencjał organizacji pozarządowych wskazuje na możliwość lepszego zaspokajania
potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem samorządu i tych organizacji.
Postanowienia ogólne.
§ 1.
Podstawą do uchwalenia Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy
Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działaność pożytku publicznego, zwanego dalej „Programem”, jest
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).
§ 2.
1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt. 1 lit.
d oraz art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
2) działalności pożytku publicznego – rozumie się przez to działalność
społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze
zadań publicznych określonych w ustawie,
3) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w
art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy,
4) podmiotach Programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego, o których mowa
w art. 3 ustawy,
4) Wójcie Gminy – rozumie się przez to Wójta Gminy Małkinia Górna,
5) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Małkinia Górna,
6) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.)
2. Program jest elementem realizacji długofalowej lokalnej polityki społecznej
Gminy Małkinia Górna.

3. Program określa zasady, formy, przedmiot i obszary współpracy organów
samorządowych Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi.
Cele Progr amu
§ 3.
Celem Programu na 2008 roku jest wprowadzenie jasnych czytelnych rozwiązań,
włączających organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku
publicznego w system demokracji lokalnej.
Program stwarza warunki do:
1. zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,
2. umacniania poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę
lokalną,
3. umacniania
mechanizmów
współpracy
samorządu
i
organizacji
pozarządowych oraz zapewnienia im udziału w realizacji zadań własnych
samorządu,
4. wprowadzenia nowatorskich, bardziej efektywnych działań
na rzecz
mieszkańców,
5. udziału w budowaniu cząstkowych planów i strategii gminy,
6. upowszechniania i wprowadzania w życie postanowień ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie,
7. zwiększenia aktywności organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki
pomocowe.
Pr zedmiot współpr acy
§ 4.

Przedmiotem współpracy
samorządowymi jest:
1.
2.
3.
4.

władz

Gminy

Małkinia

Górna

z

organizacjami

realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
zwiększenie efektywności działań na rzecz mieszkańców gminy,
tworzenie systemu monitorowania potrzeb społecznych,
wypracowanie skutecznego sposobu zaspokajania ww. potrzeb, przy
uwzględnieniu standardu świadczonych usług,
5. konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji.

Podmioty współpr acujące w realizacji Progr amu
§ 5.
Podmiotami realizującymi współpracę są:
1. Rada Gminy Małkinia Górna i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki
społecznej i finansowej oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
2. Wójt Gminy – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy
Małkinia Górna,
3. merytoryczne referaty Urzędu – w zakresie bieżącej współpracy z
organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne,
4. organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na terenie Gminy
Małkinia Górna lub na rzecz mieszkańców Gminy bez względu na siedzibę.
Zasady i for my współpr acy
§ 6.
Przy podejmowaniu współpracy z podmiotami Programu Gmina kieruje się
następującymi zasadami:
1) par tner stwa – co oznacza, że podmioty Programu, na zasadach i w formie
określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych
przepisów uczestniczą w indentyfikowaniu i definiowaniu problemów
społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu
zadań publicznych,
2) pomocniczości pr zy suwer enności str on – co oznacza, że samorząd gminy
respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych współpracuje
z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność oraz umożliwia realizację
zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie,
3) efektywności – w myśl której gmina przy zlecaniu zadań publicznych
podmiotom Programu, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu
wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej
konkurencji,
4) wzajemnego poszanowania  respektowania praw wynikających z odrębnych
przepisów,
5) jawności podejmowanych działań – zgodnie z którą organy samorządu
gminy udostępniają współpracującym z nimi podmiotom Programu informacje
o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa
jest współpraca z tymi organizacjami oraz podają do publicznej wiadomości
planowaną wysokość środków i podział dotacji dla poszczególnych
podmiotów.

§ 7.
Współpraca z podmiotami Programu ma charakter finansowy i pozafinansowy.
§ 8.
Do form współpracy o charakterze finansowym należy zlecanie zadań publicznych,
które mogą przybierać jedną z form:
1) powierzania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
jego realizacji,
2) wsparcia zadania oraz dofinansowanie jego realizacji.
§ 9.
Do form współpracy pozafinansowej mogą należeć w szczególności:
1) wzajemne informowanie się Urzędu i podmiotów Programu o kierunkach
planowanych działalności,
2) konsultowanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie ich działalności
statutowej,
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym,
4) promocji dzialalności podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego,
5) udzielanie rekomendacji podmiotom Programu współpracujących z Urzędem,
które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,
6) współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych,
7) udzielanie informacji o zewnętrznych możliwościach finansowania zadań
podmiotów Programu, zwłaszcza z sektora prywatnego, funduszy celowych,
fundacji prywatnych, środków unijnych,
§ 10.
Dotacje, o których mowa w § 8, nie mogą być udzielane na:
1)
2)
3)
4)
5)

remonty budynków,
zadania i zakupy inwestycyjne,
zakupy gruntów,
działalność gospodarczą,
pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu starającego się o przyznanie
dotacji,
6) działalność polityczną i religijną.

Zlecanie realizacji zadań publicznych

§ 11.
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom Programu może nastąpić w
formach przewidzianych w ustawie.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa sie po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb
zlecenia.
3. otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w opraciu o przepisy
ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
4. Decyzję o wyborze podmiotów uzyskujących dotację oraz o wysokości dotacji
podejmuje Wójt Gminy.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Urzędu, w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania
konkursowego.
6. Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji
zleconych zadań wraz ze sprawozdaniem rocznym z realizacji budżetu gminy
za 2008 rok.
7. Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 8 pkt. 1, może nastąpić
także poprzez zakup usług zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy.
Zakres współpr acy Gminy Małkinia Gór na z or ganizacjami pozar ządowymi w
2008 roku
§ 12.
1. Gmina i podmioty Programu będą współpracować w następujących obszarach:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
2. zapewnienia zorganizowania opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy
uzyskali
uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty
inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej;
5. ochrony i promocji zdrowia;
6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8. upowszechniania praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn;
9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11. edukacji, nauki, oświaty i wychowania;
12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwadziałania patologiom
społecznym;
17. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
18. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19. ratownictwa i ochrony ludności;
20. pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
21. upowszechniania praw ochrony konsumentów;
22. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeńsdtwami;
23. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 13.
1. Organizacje pozarządowe mogą zamieszczać w miarę możliwości informacje i
ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności na stronach internetowych
Urzędu.
2. Zamieszczanie informacji, o których mowa w ust. 1 następuje na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.

§ 14.
Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu organizacje
pozarządowe mogą zgłaszać Wójtowi Gminy.

Udział or ganizacji obywatelskich w działaniach pr ogr amowych samor ządu
§ 15.
1. Wójt Gminy może powołać w drodze zarządzenia zespół konsultacyjny,

opiniujący inicjatywy z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych.
2. Celem działalności zespołów może być w szczególności:
1. diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,
2. tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,
3. opiniowanie aktów prawa miejscowego,
4. opiniowanie wniosków na realizację zadań publicznych.
3. Organizacje pozarządowe mogą inicjować powoływanie zespołów doradczych.
Inicjatywę taką zgłasza się do Wójta Gminy, określając cel dla jakiego zespół
ma zostać powołany wraz z uzasadnieniem jego powołania.
Postanowienia końcowe
§ 16.
1. Roczny Program współpracy jest programem otwartym. Wójt Gminy na
podstawie rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji
pozarządowych może określić w trakcie roku nowe zadania i ogłosić otwarte
konkursy ofert lub zlecić ich realizację w innym trybie przewidzianym
odrębnymi przepisami.
2. Środki finansowe na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe ujęte są w budżecie Gminy na 2008 rok.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy
Małkinia Górna
Nr 82/XVI/200 z dnia 19 grudnia
2007 roku

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nakłada na organy
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek corocznego uchwalania
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami , o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Przedłożony projekt uchwały jest zatem
wypełnieniem obowiązku ustawowego.
Przedmiotowa uchwała oznacza również realizację zasad partenstrwa i jawności w
zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi dla władz Gminy podstawę
do dysponowania środkami publicznymi.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

