UCHWAŁA Nr XX/94/2008
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy gminy Nowy Kawęczyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3,
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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;z 2005 r. Nr 172,poz.1441 i
Nr 175,poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337;z 2007 r. Nr 48,poz.327 i Nr
138,poz.974,Nr 173,poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. 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 i Nr 249,poz.2104;z 2006 r.Nr 94 ,poz.651)
Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala , co następuje:
§ 1. Uchwala się „ Program współpracy gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009” w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od
01 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca
Rady Gminy
/-/ Małgorzata Meszka

Załącznik
do Uchwały Nr XX/94/2008
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY NOWY KAWĘCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA ROK 2009.
§ 1. Wstęp
Głównym zadaniem samorządu lokalnego jest stwarzanie optymalnych warunków do
funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego , jego rozwoju i zaspakajania potrzeb w
różnych dziedzinach życia gospodarczego , społecznego i kulturalnego.
W realizacji powyższego znaczącą rolę odgrywają organizacje pozarządowe , które na
zasadach partnerstwa i suwerenności mogą w znacznym stopniu wspomóc działania
samorządów poprzez współdziałanie w realizacji określonych zadań publicznych.
Z tą myślą Rada Gminy w Nowym Kawęczynie przyjmuje program współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
§ 2. Cele współpracy
1.Stwarzanie optymalnych warunków do zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkańców i wspieranie ich aktywności obywatelskiej poprzez udział organizacji
pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych wspólnoty samorządowej.
2. Rozwój sektora organizacji pozarządowych mających na celu wspieranie działań
samorządu lokalnego.
3.Wspomaganie działalności tych organizacji, mającej na celu rozpoznanie potrzeb
społecznych i podejmowanie zadań uzupełniających działania samorządu lokalnego.
§ 3. Formy współpracy
1.Współpraca gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi
realizowana będzie w następujących formach:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie realizacji,
b) wspierania wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
2.Wzajemne informowanie się gminy oraz organizacji pozarządowych o
planowanych kierunkach działania , poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na stronach internetowych gminy ,
b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych na posiedzeniach

Komisji oraz sesjach Rady Gminy z możliwością zabierania głosu na zasadach określonych w
regulaminie Rady i Komisji.
c) udostępnienie sali w Urzędzie Gminy jako miejsca spotkań i wymiany
informacji.
3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji.
4. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i
inicjatywnym.
5. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:
a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje,
których tematyka wiąże się z programem np. poprzez możliwość
nieodpłatnego udostępnienia lokali itp.
b) nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem oraz
powierzaniem realizacji zadań publicznych , których realizacja odbywa się
w drodze konkursu ofert.
c) Promowanie działalności organizacji uczestniczących w programie.
§ 4. Zasady współpracy
1. Zlecanie przez gminę realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym obejmuje w pierwszej kolejności sfery zadań publicznych
wymienione w Programie.
2. Zlecanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
chyba , że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania , lub dane zadanie
można zrealizować efektywnej w inny sposób określony w odrębnych przepisach.
3. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy
ustawy o wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
§ 5. Sfery działań publicznych zgodne z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie , obejmujących zadania wskazane do realizacji w Gminie
Nowy Kawęczyn w 2009 roku przez organizacje pozarządowe.
1. Podtrzymywanie tradycji narodowej , pielęgnowanie polskości oraz świadomości
narodowej , obywatelskiej i kulturowej.
Zadanie: Ochrona miejsc pamięci narodowej
2. Ochrona i promocja zdrowia.
Zadania:
1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
b) udzielanie rodzinom , w których występuje problem alkoholowy pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży.

2) Ochrona zdrowia
a) prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców
gminy,
b) organizowanie konkursów wiedzy , konkursów plastycznych dla dzieci
i młodzieży mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz
podnoszenia świadomości zdrowotnej.
3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zadania:
1) zabezpieczenie potrzeb transportowych podmiotów działających na rzecz
niepełnosprawnych,
2) wspieranie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.
4. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
Zadania:
1) organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączone z poznawaniem
ciekawych i wartych zobaczenia miejsc położonych na terenie gminy Nowy
Kawęczyn,
2) organizowanie rajdów rowerowych,
3) wspieranie wyjazdów na obozy oraz na kolonie letnie.
5. Kultura , sztuka , ochrona dóbr kultury i tradycji.
Zadania:
1) organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych dla mieszkańców gminy ,
2) wspieranie działalności młodzieżowych zespołów artystycznych ,
3) organizowanie konkursów plastycznych i recytatorskich oraz spotkań z
twórcami kultury itp.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Zadania:
1) wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających
kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie gminy,
2) wspieranie organizowanych imprez sportowych w różnych dyscyplinach min.
piłki nożnej i tenisie stołowym,
3) wspieranie organizowanych obozów sportowych,
4) organizowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży na basen.
7. Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zadania:
1) udzielanie posiłków dzieciom wskazanym przez GOPS w okresie nauki w
szkołach nie prowadzących stołówek szkolnych,
2) przyznawanie pomocy rzeczowej.
8. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Zadania:
1) wspieranie akcji popularyzujących problemy ochrony środowiska np.
„ Sprzątanie Świata”,
2) propagowanie tematyki ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez materiały
dydaktyczno-informacyjne ,
3) promowanie obcowania z przyrodą jako formy aktywnego spędzania wolnego
czasu:
- rajdy piesze , rowerowe i inne,
- poznawanie parków krajobrazowych i pomników przyrody
zlokalizowanych na terenie Gminy.
9. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Zadanie: wspieranie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
Zadanie: organizowanie imprez kulturalno-oświatowych propagujących integrację
europejską.
§ 6. Postanowienia końcowe.
1) Lista sfer zadań publicznych oraz lista zagadnień wymieniona w § 5 informują
partnerów programu o priorytetach i kierunkach działania samorządu gminy w 2009 r.
Nie stanowią one jedynego kryterium podjęcia współpracy między gminą a organizacjami
pozarządowymi. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność , wykazana efektywność i
skuteczność w realizacji założonych celów , nowatorstwo metod działania oraz posiadane
zasoby.
2) Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji
zadania publicznego , także takiego , które jest realizowane dotychczas w inny sposób, np.:
przez organy administracji publicznej.

3) Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji tj. warunki ubiegania się o dotację przez
organizacje pozarządowe , tryb przyznawania , rozliczanie i kontrolę udzielonych dotacji
określają przepisy:
-) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003 roku (Dz.U. z 2003r. Nr 96,poz.873 z późn.zm.),
-) Rozporządzenie Ministra Gospodarki ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264,poz.2207).

Przewodnicząca
Rady Gminy
/-/ Małgorzata Meszka

