
 

 

 

                                     

 

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/325/09 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 27 listopada 2009 r. 

 

 

 

w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                       

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010” 

 

 

           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 późn. zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia                

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,             

poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

   

 

          § 1. Uchwala się ,,Program współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                    

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010” zgodnie z załącznikiem          

do niniejszej uchwały. 

 

 

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

 

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                                                Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/325/09 Rady Gminy Złotów 

                                                z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu   

                                                współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi  

                                                oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy            

                                                 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  

                                                 publicznego i o wolontariacie, na rok 2010” 

 

 

 

 

Program współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010 

 

 

Wstęp 

 

           Współpraca Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi trwa od kilku lat.            

Są one inicjatorami i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają Gminę                  

w realizacji jej zadań. Współpraca ta prowadzona jest w oparciu o zasady jawności                   

i partnerstwa. 

           Gmina Złotów powierza podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego  

realizację zadań własnych. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  

zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, terminowy i profesjonalny. 

            Ponadto potencjał ludzki tych organizacji oraz znajomość realiów czyni z nich  

odpowiedniego partnera dla samorządu. 

           Na terenie Gminy Złotów działa obecnie ok. 10 organizacji pozarządowych. Każdego 

roku tych organizacji przybywa. Dlatego też Gmina Złotów dąży do szerokiej współpracy         

ze środowiskiem podejmującym działania na rzecz lokalnej społeczności, czego dowodem           

jest opracowany program współpracy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

            Program wyznacza obszary współpracy między Gminą Złotów a organizacjami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

 

                                                           Rozdział I 

 

                                                       Cel programu 

 

    Celem programu jest wprowadzenie czytelnych rozwiązań, które wprowadzą organizacje  

pozarządowe w system demokracji lokalnej. 

 

    Program stwarza warunki do: 

    1. wprowadzenia w życie postanowień ustawy o działalności pożytku publicznego, 

    2. uzupełnienie działań Gminy Złotów w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

    3. zapewnie udziału organizacjom w realizacji zadań własnych samorządu, 

    4. aktywizacja społeczności lokalnej poprzez umacnianie poczucia odpowiedzialności           

za wspólnotę lokalną oraz swoje najbliższe otoczenie, 

    5. zwiększenie aktywności organizacji w pozyskiwaniu środków pomocowych z zewnątrz. 
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Rozdział II 

 

Podmioty programu współpracy 

 

      Podmiotami współpracy dla organizacji pozarządowych są - Rada Gminy Złotów, która 

wytycza główne założenia polityki społecznej i finansowej gminy oraz współpracy                     

z organizacjami oraz Wójt Gminy Złotów - w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania 

środkami w ramach budżetu, decydowaniu o zleceniu organizacjom realizacji zadań gminy     

i o przyznawaniu dotacji. 

 

 

Rozdział III 

 

Zasady współpracy 

 

          Współpraca z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy         

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opierać się będzie na: 

 

           1. zasadzie partnerstwa – polegającej na współpracy na równych prawach na zasadzie  

dobrowolności udziału, 

           2. zasadzie pomocniczości – oznaczającej powierzenie organizacjom pozarządowym  

tych zadań, które mogą być zrealizowane efektywniej, 

           3. zasadzie uczciwej konkurencji i jawności poprzez tworzenie przejrzystych kryteriów  

współpracy opartych na równych i jawnych kryteriach wspierania finansowego, 

           4. zasadzie efektywności – polegającej na dążeniu do osiągania jak najlepszych  

wyników przy realizacji zadania publicznego. 

 

 

Rozdział IV 

 

Formy współpracy 

 

          Gmina Złotów będzie wspierać organizacje pozarządowe, do których adresowany jest  

program poprzez: 

 

          1. zlecanie zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego                    

na zasadach określonych w ustawie, 

          2. dofinansowanie tych zadań, 

          3. wspieranie podmiotów prowadzących działalność poprzez: 

            - użyczanie bądź wynajmowanie lokali i budynków 

            - udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników urzędu 

            - promowanie osiągnięć współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność  

pożytku publicznego. 
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Rozdział V 

 

Zakres przedmiotowy współpracy 

 

           Artykuł 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyznacza  

ustawowy zakres zadań pożytku publicznego. 

        Uznaje się, że do zagadnień priorytetowych, które będą realizowane w roku 2010 należą: 

 

        1. przeciwdziałanie patologiom społecznym: 

          - realizacja programów w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci                        

i młodzieży, 

        2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodzieży oraz osób 

starszych, 

           a) wspieranie masowych imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych,  

umożliwiających mieszkańcom aktywne uczestnictwo, 

           b) wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

           c) wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, 

           d) wspieranie organizacji zawodów sportowych i imprez turystycznych o różnym  

zasięgu organizowanych przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, 

        3. działania na rzecz ochrony zdrowia, promocji ,profilaktyki oraz propagowanie  

aktywnych form życia, 

        4.  promocja Gminy Złotów. 

 

 

Rozdział VI 

 

Finanse 

 

      Rada Gminy Złotów przeznaczy w roku 2010 środki, na realizację zadań publicznych  

przez organizacje pozarządowe – do wysokości kwot zapisanych w budżecie. 

 

 

Rozdział VII 

 

Uwagi końcowe 

 

      Organizacje pozarządowe mogą kierować na bieżąco uwagi, wnioski dotyczące realizacji  

zadania do Wójta Gminy. 

 

      Wójt Gminy Złotów udostępniał będzie na stronach internetowych informacje o: 

       - o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, 

       - o przeprowadzeniu konkursu i dokonanym wyborze ofert na realizację zadań. 

         

 

 

 

 

 

  


