Załącznik
do Uchwały III/ 5 /2010
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Program współpracy samorządu Gminy Radziejów z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

I. Wprowadzenie
Priorytetowym zadaniem gminy jest służenie mieszkańcom w sposób najskuteczniejszy
w ramach posiadanych środków.
Działalność organizacji pozarządowych jest przejawem aktywności różnych środowisk
społeczności lokalnej. Dlatego też prowadzenie aktywnej współpracy władz Gminy
Radziejów z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego może przynieść wiele korzyści społecznych.
Wyrazem dążenia samorządu Gminy Radziejów do szerokiej współpracy ze środowiskiem
podejmującym działania na rzecz społeczności lokalnej jest „Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego”.
Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy 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.).

II. Cel programu
Celem przestawionego programu na 2011 rok jest wprowadzenie jasnych i 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 Radziejów,
2. umocnienia poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę
lokalną,
3. wzmocnienia mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych oraz
zapewnienia im udziału w realizacji zadań własnych samorządu,
4. upowszechnianie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
5. upowszechnianie i wprowadzanie w życie postanowień ustawy o działalności pożytku
publicznego,

III. Podmioty programu
1. Podmiotami programu współpracy są:
a) organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych niebędące
jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia
zysku, jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie
przepisów ustawy, w tym fundacje i stowarzyszenia,
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b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące swoją
działalność na terenie Gminy Radziejów lub na rzecz jej mieszkańców,
c) osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego.
2. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych i innych podmiotów ze sfery
pożytku publicznego świadczących usługi na rzecz mieszkańców Gminy Radziejów.

IV. Realizatorzy programu
W realizacji programu uczestniczą:
1. Rada Gminy Radziejów i jej komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej
i finansowej.
2. Wójt Gminy Radziejów w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy
wytyczonej przez Radę Gminy.
3. Kierownicy referatów i osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie
Gminy Radziejów oraz jednostki organizacyjne gminy w zakresie bieżącej współpracy
z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych
regulaminowo lub statutowo

V. Zadanie realizowane we współpracy z organizacjami
1. Artykuł 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyznacza
ustawowy zakres zadań pożytku publicznego i obejmuje praktycznie wszystkie istotne
przedmioty realnego i potencjalnego wspólnego zainteresowania samorządu lokalnego
i organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku
publicznego.
2. Uznaje się, że do zagadnień priorytetowych, które będą realizowane w 2011 roku przez
partnerów Programu należą:
a) ochrona i promocja zdrowia,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
c) powierzanie organizacji kolonii dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji
życiowej,
d) wsparcie finansowe w organizowaniu półkolonii, obozów oraz innych form
wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
g) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
h) inne wymienione w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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VI. Zasady współpracy
1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia
działalności pożytku publicznego jest prowadzenie przez nie działalności na terenie
Gminy Radziejów lub na rzecz jej mieszkańców.
2. Współpraca z organizacjami odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie

VII. Formy współpracy
1. Powierzanie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych (wraz z udzieleniem
dotacji) poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert lub innych form
dopuszczanych ustawą.
2. Udostępnianie organizacją nieodpłatnie lokali na spotkania, szkolenia, konferencje,
związane z realizacją zadań gminy.
3. Współpraca w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż
budżet gminy.
4. Utrzymywanie bieżących kontaktów i pomoc organizacyjno-techniczna.
5. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji i samorządu.
6. Organizowanie spotkań informacyjnych z Radą Gminy, Wójtem Gminy,
kierownikami jednostek organizacyjnych w celu wymiany informacji na temat
podejmowanych działań, wymiany doświadczeń, koordynacji podejmowanych
działań.
7. Konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania,
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
8. Pomoc w promowaniu działalności organizacji poprzez umieszczanie w gminnym
biuletynie informacji publicznej dostarczonych materiałów.

VIII. Zakończenie
1. Program będzie realizowany poprzez udział przedstawicieli organizacji
pozarządowych w spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy.
2. Organizacje pozarządowe mogą kierować na bieżąco uwagi i propozycje dotyczące
realizacji programu do pracowników urzędu merytorycznie odpowiedzialnych za dany
obszar działalności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego,
ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

3

