Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Radomsko
Nr XXXII / 159 / 2006 z dnia 27 lutego 2006 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA 2006 ROK.
WSTĘP
Od 1 stycznia 2004 r. weszły w Ŝycie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, które regulują zasady współpracy
organów samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie dokonuje zasadniczej zmiany art. 118 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych, na podstawie której dotychczas były przekazywane dotacje na cele
publiczne związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
Oznacza to, Ŝe zadania publiczne mogą być realizowane przez sektor „non profit”, a organ
samorządowy (gmina) zobowiązany jest do wspierania go w tym zakresie.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego moŜe zlecać realizację zadań publicznych nie
tylko organizacjom poŜytku publicznego, ale takŜe organizacjom pozarządowym oraz innym
podmiotom prowadzącym działalność poŜytku publicznego.
Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie określa sferę zadań
publicznych, między innymi w których samorząd powinien współpracować z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami na zasadzie pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Realizacji tych zadań słuŜyć ma
opracowanie przez organy samorządu terytorialnego rocznych programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
Przedkładany program opracowany został zgodnie a zasadami zawartymi w ustawie.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
2) Programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Radomsko z organizacjami
pozarządowymi na 2006 rok;
3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Radomsko;
4) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne
podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy;
5) dotacji – rozumie się przez to dotacje 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. Nr 249, poz. 2104
z 2005 r.);
6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o których mowa w art. 11 ust. 2
i art. 13 ustawy.
§ 2. Program określa formy, zasady i cele współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi z uwzględnieniem obszarów działania.
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Rozdział II
CELE PROGRAMU
§ 1. Celem wprowadzenia Programu współpracy Gminy Radomsko z podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2006 rok jest:
1) efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy Radomsko.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§ 2. Cel ten realizowany jest poprzez:
określenie priorytetowych zadań publicznych;
zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań;
wykorzystanie potencjału i moŜliwości organizacji pozarządowych;
stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej gminy;
zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
obniŜenie kosztów realizacji zadań;
zabezpieczenie w budŜecie gminy środków finansowych umoŜliwiających pełne
i terminowe wykonanie zadań.

Rozdział III
SFERA ZADAŃ PUBLICZNYCH
§ 1. Sferę zadań publicznych, w ramach której moŜna podjąć współpracę
z organizacjami pozarządowymi, określa art. 4 ust. 1 ustawy. Obejmuje ona przede wszystkim
zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
4) krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieŜy;
5) kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
7) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
8) pomoc ofiarom klęsk Ŝywiołowych.
§ 2. We współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina realizuje:
1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) rozwój sportu, kultury i oświaty.
§ 3. Wspierana będzie realizacja następujących zadań gminy:
1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
a) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2006;
b) działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego
stylu Ŝycia wśród dzieci i młodzieŜy;
c) realizacji zadań Gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
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2) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) organizacja przygotowań i uczestnictwa w lokalnych i regionalnych imprezach
sportowych, w tym fundowanie nagród;
b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych;
3) w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy:
a) organizacja imprez promocyjnych;
b) organizacja imprez turystycznych oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy;
4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a) organizowanie imprez kulturalnych oraz ich krajowej promocji, w tym fundowanie
nagród;
b) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego;
Rozdział IV
FORMY I ZASADY WSPÓŁPRACY
§ 1. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, określone ustawą, a takŜe
dotychczasowe doświadczenia pozwalają na rozszerzenie współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi.

1.

2.

3.

4.

§ 2. W roku 2006 przewiduje się następujące formy współpracy :
Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
realizacji zadań publicznych poprzez:
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji lub
c) powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji.
Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków.
2.1. Gmina będzie współpracowała z organizacjami pozarządowymi, których cele
statutowe wiąŜą się z realizacją określonych zadań Gminy:
1) przy pracach nad projektami uchwał regulujących współpracę Gminy
z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu, kultury fizycznej, turystyki
i kultury;
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
3) innych działań wymagających współdziałania z organizacjami pozarządowymi.
2.2. Organizacje pozarządowe będą informować o:
1) planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach;
2) potrzebie współdziałania z samorządem Gminy w ich realizacji.
Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio
do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
3.1. Zakres konsultacji będzie obejmował:
1) przyjmowanie opinii organizacji pozarządowych do projektów uchwał;
2) udzielanie odpowiedzi na wnioski i propozycje zmian w uchwałach.
Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków
finansowych z innych źródeł niŜ budŜet gminy.
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5. Zapraszanie przedstawicieli na posiedzenia Rady i Komisji.
§ 3. Zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom pozarządowym odbywa się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba Ŝe przepisy odrębne przewidują inny tryb
zlecania lub dane zadanie moŜna zrealizować efektywniej w inny sposób określony
w przepisach odrębnych.
§ 4. Otwarte konkursy ofert będą podawane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, lokalnych środkach przekazu,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Radomsko.
§ 5. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złoŜyć ofertę realizacji zadań publicznych,
takŜe tych które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji
publicznej. Gmina zobowiązana jest wówczas do rozpatrzenia celowości realizacji zadania
z uwzględnieniem zasad określonych w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy, ma takŜe obowiązek
poinformować organizację składającą ofertę w ciągu 2 miesięcy o podjętej decyzji i trybie
zlecenia zadania publicznego.
§ 6. W przypadku, gdy Gmina stwierdzi celowość realizacji zadania publicznego przez
organizację pozarządową informuje o zasadach i trybie przeprowadzenia otwartego konkursu.
§ 7. Poza w/w formami, jeŜeli dane zadanie moŜna zrealizować efektywniej, Gmina
moŜe zlecać wykonanie zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Rozdział V
KONTROLA
§ 1. Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez
podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego sprawują wyznaczeni pracownicy
Urzędu Gminy Radomsko poprzez:
1) wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań;
2) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach i programie
współpracy Gminy Radomsko z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok;
3) analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty prowadzące działalność poŜytku
publicznego rozliczeń i sprawozdań;
4) egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego wyjaśnień,
zwrotu środków nie wykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
Rozdział VI
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 1. BudŜet Gminy Radomsko przewiduje zabezpieczenie środków na realizację zadań
programowych, w szczególności na zlecanie zadań Gminy organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone są na realizację określonych przedsięwzięć, a nie
dla określonych podmiotów.
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Rozdział VII
REALIZACJA PROGRAMU
§ 1. Bezpośrednimi realizatorami Programu współpracy Gminy Radomsko
z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku będą, stosownie do zakresu realizowanych
przez nie obowiązków, następujące stanowiska:
1) stanowisko ds. kultury i kultury fizycznej;
2) stanowisko ds. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1. W terminie nie dłuŜszym niŜ do końca I kwartału kaŜdego roku Wójt Gminy
Radomsko przedkłada Radzie Gminy projekt rocznego „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi” na dany rok, uwzględniając w szczególności ocenę
realizacji zadań publicznych w roku poprzednim.
§ 2. Gmina realizuje program w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych
i moŜliwości organizacyjnych.
§ 3. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).
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