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Wst^p

Rozw6j gminy zalezny jest w duzym stopniu od dobrowoIncj aktywnosci ohywateli w
sprawach, kl6re oni sami uwazajq. za wazne dla spoleczenstwa. Aktywnosc ta wyraza si?
nie tylko poprzez udzial w wyborach , lecz takze w spotecznym dziataniu na rzecz dobra
publicznego.
Obywatele jednocza_c sie_ w celu realizacji ro7maitych zadan wypelniaJ3_ przestrzen zycia
spolecznego, kt6rej nie zagospodaruje ani wladza publiczna ani prywatna
przedsi$biorczosc. Z mocy ustawy samorzqd jcst form^ organizacji wszystkich
mieszkaric6w gminy. Naturalnym i najblizs/ym parlncrcm wladzy samorzqdowej sq.
organizacje pozarza_dowe - dobrowoIne, niezalezne, spoteczne stowarzyszenia obywateli.
Obszarem aktywnosci tych organizacji jest przede wszystkim ; pomoc spoteczna,
d/.ia]alno^ charyLatywna, ochrona zdrowia i edukacja, kultura, ochrona dziedzictwa
narodowego , sport i rekreacja, a takze wiele innych rodzaj6w dzialalnosci dla dobra
publicznego. D7.iafania wtadz samor7adowych i organizacji pozarzqdowych uzupelniaj4
si?, tworztic wsp61nie szerokEi platform? samorealizacji mieszkaiic6w w pracy na rzecz
wtasnej wspoInoty. Wsp6lpraca samorza^du z organizacjami pozarzajiowymi otwiera
mozliwosc lcpszcgo , cfcktywniejszego, skuteczniejszego dzialania dla poprawyjako5ci
7,ycia mieszkanc6w.
Wsp61praca wladzy publicznej z organizacjami pozarzajdowymi wynika z zasady
pomocniczosci wpisanej do Konstytucji RP oraz wynikajajsej z przepis6w prawa, w
szczea61nosci Ustawy o dzialalnosci pozytku publiczneso i o wolontariacie. Instrumentem

stuzacym do ustalenia zasad wsp6Jpracy jest nowy program wsp61pracy z organizacjami
pozarz^dowymi. Niniejszy program jest propozycja_ dla wszystkich wyrazaj^cych wol?
wsp61pracy w dzialaniach na rzecz naszej gminy i jej mieszkaric6w.

I Postanowienia og61ne

Ilekroc w niniejs7ym programiejest mowa o:
1. ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw^ z dnia 24 kwietnia 2003 r o

dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Oz. U. z 2003 r. Nr. 96 poz 873 z
p6zniejszymi zmianami).

2. organizacji pozarzadowej - podmiot okreslony w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie.

3. dotacjach - nalezy przcz to rozumiec podlegajaee szczeg61nym zasadom rozliczenia ,
wydatki budzetu pr/eznaczone na finansowanie lub dofinansowanic zadan zlcconych
do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finans6w publicznych, w tym
fundacjom i stowarzyszeniom.

II Zasady

1. Zasada pomocniczosci - oznacza powierzenie organizacjom pozarzadowym tych
zadan, kt6re moga, wykonywac sprawniej, taniej niz instytucje gminy.



2. y,as;ula suwcrcnnosci stron - przejawia si$ w poszanowaniu autonomii organizacji
pozarzqdowych, nie narzucaJ3C sobie naw7ajem woli ingerowania w wewn$trzne
sprawy podmiot6w,

3. /.asa<la partnerstwa - oznacza wsp61prac$, jak ,,r6wny z r6wnym" na warunkach
okreslonych dobrowoln%umowa_.

4. Zasada efektywnolci - polega na wspilnym J^ttiU dfl MUPPl nMliWle
najlcpszych efekt6w w realizacji zadan publicznych,

5. Zasada ucxciwcj konkurencji i jawnosci - zak*ada ksztaJtowanie przejrzystych
zasad wsp6Jpracy opartych na r6wnych jawnych kryteriach wspierania fmansowego i
poza finansowego organizucji pozaiza_dowych.

III Cele programu

Celcm wprowadzenia niniejszego programujest budowanic partnerstwa mi$dzy wladzami
saniorz^dowymi gminy i organizacjami. Ma tcmu sKizyi wspieranie organizacji w
realizacji celow spotecznych poprzez:

a. umocnienie w swiadomosci spo*ecznej poczucia odpowiedzialnosci za siebie,
swoje otoczenie, wsp61not^ lokalna_ijej tradycje ,

b. stworzenie warui^c6w do zwieJtszania aktywnosci spolecziiej mieszkanc6w
gminy,

c. pelniejsze zaspokojenie potrzeb spolecznych , zwi^kszanie udzialu
mieszkanc6w w procesie tworzenia lokalnej polityki dla rozwi^zywania ich
problcmoWj poprzez umozliwienie organizacjom indywidualnego wystapienia
z oferta^ealizacji projekt6w konkretnych zadan publicznych.

IV Kierunki podejmowanej wsp61pracy

1. Wspieranie zadati w zakresie rozwoju kultury i ochrony dzledzictwa kulturowego,
promocja tw6rczosci, edukacji i oswiaty kulturalnej , dzialan i inicjatyw kulturalnych

2. Wspieranie rozwoju kultury fizyeznej i sportu poprzez:
a. upowszechnianie kultury fizycznej wsr6d dzieci i mtodziezy poprzez prowadzenic

zaj$c w r6znych dyscyplinach sportu,
b. organizowanic imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych dla dzieci i mlodziezy,

oraz mieszkanc6w Gminy Koibiel, w szczeg61nosci zawod6w sportowych, festyn6w ,
turniej6w.

3. Zapewnienie prawidlowcgo wypoczynku dzieci i mlodziezy szkolnej pozostajacej w
szczeg61nie trudnej sytuacji rodzinne.

4. Prowadzenie profilaktycznej oraz informacyjnej dzialalnosci z zakresu
przeciwdzialania uzaleznieniom na tcrenie Gminy Kolbiel.

5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os6b pozostajacych bez pracy i
zagrozonych zwolnieniem z pracy.

6. Wspieranie dziafari na rzecz potrzebujajcych os6b , rodzin , grup najubozszych i
potrzebuj^cych oraz zagrozonyeh patologi^spotecznq..

7. Wspieranie dzialan ekologicznych w zakresie ochrony srodowiska.



V Formy Wsp6tpracy

1. Wsp6lpraca Gminy Kolbicl z podniiotami Programu odbywac si$ bQdzie w szczeg6Inosci
w formie:

Udzielania dotacji na realizacje_ zadari publicznych dla organizacji
pozarz^dowych i pozytku publicznego odbywac siq: b^dzie to poprzez Konkurs
ofcrt ogtaszany przez W6jta Gminy na zasadach okreslonych w ustawie,
rozstr7yganych przez Komisje Konkursowe.
Powier7anie zadari publicznych moze nastapic w innyni lrybie niz otwarty
konkurs ofert, jezeli zadanie moze byc zrealizowane cfcktywniej w inny
spos6b okreslony w przepisach o zam6wicniach public7nych.

- Komisjc Konkursowe powotywane sa. zarzajdzeniem W6jta Gminy. W
pr/.ypadku powiazania czlonka Komisji z rozpatrywana^ pr^ez Komisj? oferta,
czlonek komisji nie moze brac udziahi w rozstrzygni^ciu w tej konkretnej
yprawie.

- Udzielenie wsparcia technicznego dla organizacji tzn. udostqpnicnie w miare,
moAliwoSci sal Urz^du oraz wypozyczanie sprz^tu teclmicznego na spotkania,
5zkolenia, konferencje itp.

- Uzyczanie bq_d/ wynajmowanic w miar? mozliwosci na prefcrowanycb
warunkach lokali komunalnych organizacjoin na ich dziatalnoSc statutowq,.
Promowanic dzialalnosci organizacji i udzielanie pomocy w tworzeniu ich
dobrego wizerunku.

- Wymiana informacji o planowanych kieninkach dzialalnosci i wsp61dzialanie
majajce na celu ich koordynacj^.

- Pomoc w zdobywaniu wsparcia fmansowego z innych zr6deJ niz budzct gminy.
Konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich dzialania,
projekt6w , akt6w normatywnych w dziedzinach dotycza^cych dzialalnosci
statutowej tych organizacji.

YI Zasady zlecania zadan
Gmina b^dzie zlecala reaIizacj? zadan organizacjom , kt6rych dzialalnosc statutowa

jest zgodna z dziedzina^ zleconego zadania.
Zlecenia realizacji zadania publicznego moze miec jedna^znast$puja_cych form:

a) powierzanie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na sfmansowanie realizacji
b) wsparcie wraz z udzieleniem dotacji
c) organizacje moga_ z wlasnej inicjatywy zlozyc oferte^ realizacji zadari

publicznych w trybie okreslonym w art. 12 ustawy.

VII Kontrola wydatkowania dotacji na realizacj^ zadan
zleconych organizacjom.

l. Organizacje korzystajace ze srodk6w finansowych z budzetu gminy sa^zobowiazane
do skladania sprawozdan merytorycznych i finansowych w terminie wynikajacym z
uraowy.



2. Brak realizacji zadania w ustalonym terminie lub podanie nieprawidlowych danych

p02bawifl organizacje mozliwosci otrzymania dofinangowania przez otes
najblizszych kolejnych 2 lat.

3. Dotacje nie wykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
oreanizacja ma obowiazek zwr6cic wraz z odsetkami, w terminie wskazanym przez

W6jta Gminy,

VIII Srodki Finansowe na realizacje programu

1. Wysokosc Sn>dk6w przewidzianych na realizaeje zaoaii programowycn w
szczeg61nosci na zlecenie zadan gminy organizacjom pozarza_dowym i innym
podiniotom, zostaia okrc^lona w uchwale budzetowej na 2007 r.

i i '2. W przypadku gdy w trakcie roku budzctowego organizacje pozarzadowe lub inne
uprawnione podmioly zloza^z wlasnej inicjatywy oferty realizacji zadan publicznych,
w miar$ mozliwo^ci fmansowych moga_ byc 7wi^kszont; w budzecie Gminy srodki

przezna6z6nfi H9 Mli290Je PBFamU Wypolpfacy.
_

IX Postanowienia koncowc
1. Za realizacj$ zadan objctych programern wsp61pracy odpowiada W6jt Gminy.

2, fg fflkonczeniu programu W6jt Ominy przcdslawi Radsifi Gminy
psobic rcalimcji rrogramu, uwagl^niaj^ mi^dzy innymi
Gminy za 2007 r. w zakresie dotycza_cym wspieranie organizacji pozarzajdowych.

.RosJaniec


