
Uchwała Nr XXX[l79l09
Rady Gminy w Stopnicy

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica
z organwacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

poĘtku publicznego na 2010 rok

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 19 i aft. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142' poz)59l ze zm.) oraz art.5 ust. 3 ustawy
z dnia}4kwietnia2}}3r. o dziaŁalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz.873 zpożn. zm') Rada Gminy uchwala, co następuje:

$1
Uchwala się roczny program współpracy Gminy Stopnica z otganizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok w brzmieniu
stanowiący m załącznik do niniej szej uchwały.

$2
1. Wójt określa formy zlecatia zadan publicznych oruz wysokość środków La poszczęgólne

zadania.
2. Wójt ogłasza otwuty konkurs na zlecanię realizacjl zadania publicznego oraz określa

termin składania ofert.

$3
WysokoŚć środków na realizację zadan zleconych określa Rada Gminy w uchwale
budzetowej.

$4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roazny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi otaz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/79/09
Rady Gminy w Stopnicy
z dniaŻ9 grudniaŻ})9r.

Program
współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalnoŚć poĘtku publicznego w roku 2010

I. Cel programu
Cęlem programu jest prowadzenię przez gminę działalności we współpracy z organizacjami
pozarządovr,ymi i podmiotami prowadzącymt działalnośó pożytku publicznego' w zakresie
odpowiadaj ącym zadaniom gminy.

1.

II. Zasady współpracy
Podstawowym kry.terium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami jest
prowadzenie przeznie działalności na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.
ZasadapomocniczoŚci _ samorząd udzięla pomocy organizacjom w niezbędnym zakresie,
uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich
wykonanie w sposób rzetelny, ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
Zasada suwęrenności stron - władze Gminy i organizacje nię narzucają sobie nawzajem
zadan, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszac wzajemne propozycje
i deklaracj e gotowoŚć wysłuchania pr opozy cji drugiej strony.
Zasada partnerstwa - współpraca pomiędzy władzatrti Gminy a otganizacjami oparta jest
na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działan, współdziałantu na rzecz
r ozw ląZywania lokalnych probl emów.

5. Zasada efektywnoŚci - samoruąd udziela pomocy organizacjom w celu prowadzenia
bardziej efektywnych dziaŁafi, wspólnie dĘą do osiągnięcia mozliwie najlepszych
efektów z realizaqi zadan publicznych.
Zasada uczciwej konkurencji - zarowno wŁadzę Gminy, jak i organizacje, w trakcie
udzielania dotacji oraz v'ydatkowania przyznanych środkow publicznych działajązgodnie
zprawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań.
Zasada jakości _ procedury postępowania przy reallzacjl' zadan publicznych ptzez
orgarlizacje, sposób udzielania oraz wykonania zadanta są jawne. Dotyczy to
w szczególności udostępniania otgantzacjom przęZ Gminę informacji o celach' kosztach
i efektach współpracy ' a takŻe środkach finansowych zaplanowanych w budżęcie Gminy
na współpracę z organtzacjami orazkryteriach oceny projektów. Zasada obliguje równiez
organizacje do udostępniania Gminie danych dotyczących struktury organlzacyjnej'
sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nię działalności statutowej oraz sytuacji
finansowej.

III. Zakres przedmiotowy programu
Współpraca z organizacjami dotyczy zadan określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym a w szczególności zadan o zasięgu gminnym
w dziedzinach:
1. Upowszechniania kultury, wspierania działan i inicjatyw kulturalnych promujących

gminę:

organizacjazajęó kulturalnych dla dzieci imłodzieŻy orazm|ęszkańców Gminy;
or ganizacj a impr ez mas o wy ch.

2. Profilaktyki i promocji zdrowia:



otgarizacja wypoczynku dla dzięci i młodzieŻy z odrębnym plogramem
profi laktyc znym lub socj oterapeutycznym;
or ganizacja zaj ęó sportowych z zasto sowaniem strate gi i profi laktycznej .

3. Pomocy społecznej i prorodzinnej:
pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomoc osobom starszym, chorym lub
niepełnosprawnym.

4, Nauki, edukacji, oŚwiaty i wychowania:
aktywizaĄ a intelektualna i kulturalna mie szkańcó w Gminy ;

wyrównywanie szans edukacyjnych;
podnoszenie poziomu edukacj i.

5. organizacjawypoczynku oraz aktywizacja społeczna dzieci i młodzieŻy:
organizacja wypoczynku wyjazdowego oraz stacjonarnego dla dziecitmłodzieŻy.

6. Kultury ftzycznej, sportu i rekreacji:
upowszechnianie kultury ftzycznej wśród dzieci, młodzieŻy i dorosłych, poprzez
prowadzenie zajęć w róznych dyscyplinach sportu;
organizacjaimprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych dla dzieciimłodzieŻy oraz
mieszkańców gminy, w szczegolności zawodów sportowych, fostynów, turniejów.

IV. Formy współpracy
1. Współpraca gminy z organizacjami pozaruądowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność poŻytku publicznego ma charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Współpraca finansowa odbywa się w formie:

a) powierzenia zadania publicznego wrv z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji;

b) wsparcia realizacji zadania publicznego wraz z udzięlęniem dotacji na dofinansowanie
ichrealizacj|,

c) zakupu usług _ zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Tryb ten
będzie realizowany w sytuacji gdy zastosowanie trybu konkursowego nie jest możliwe
lub jest sprzęczne z zasadąefektywności.

3. Powierzenie i wsparcie realizacji zadania publicznego odbywa się w formie otwartych
konkursów ofert zgodnie z ustawąi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
chyba Że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlęcęnia.

4. Do form współpracy pozafinansowej nalezy w szczególności:
1) wymiana informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów

i potrzeb mieszkańców Gminy' na podstawie którego opracowywane będą zadania
i programy celowe;

2) konsultowanie z orgarizacjami pozatządovłymi projektów aktow normatywnych
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,

3) tworzenie wspólnych zespołów o charaktęrzę dorudczym i inicjatywnym' złożonych
z pr zedstawi c i el i organ izacji p o zatządo wy c h or az pr ze dstawi c i e l i gm iny,

4) współpracai udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków zinnychźtódełniŻ
budzet gminy,

5) promocja działalnoścl, organizacji pozarządov,,ych i podmiotów prowadzących
działalno Ść poŹytku publ i cznego.

5. Wysokość środków ptzeznaczonych na realizację zaduh publicznych w formie
współdziałania z organizacjami pozarządovłymt oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pozytku publicznego określa corocznie Rada Gminy uchwałą budzetową.


