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 SŁOWNICZEK POJĘD  

 

 

Użyte w uchwale określenia oznaczają:  

 

1) Ustawa - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie  (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami);  

2) Program - Program Współpracy Gminy Podegrodzie z Organizacjami Pożytku Publicznego 

Oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalnośd Pożytku Publicznego Na Rok 2010;  

3) Organizacje pozarządowe - organizacje pożytku publicznego oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;  

4) Działalnośd pożytku publicznego - działalnośd społecznie użyteczna prowadzona przez 

organizacje pozarządowe w sferze zadao publicznych określonych w ustawie,  

a realizowanych według Programu Współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego na rok 

2010;  

5) Gmina - Gmina Podegrodzie  

6) Rada - Rada Gminy Podegrodzie  

7) Wójt – Wójt Gminy Podegrodzie  

8) Jednostka koordynująca – Zespół Administracyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy 

Podegrodzie, Stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania środków pomocowych  

oraz Stanowisko ds. obrony cywilnej.  
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I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU  

 

Głównym założeniem Programu jest określenie form udziału organizacji pozarządowych  

i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w działalności w sferze zadao publicznych Gminy 

określonych w art. 4 ustawy. 

 

 

II. CELE PROGRAMU 

 

Cel główny: 

 

- kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie 

partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. 

 

Cel szczegółowy: 

 

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 

wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

- stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkaoców,  

- wspieranie działao zmierzających do tworzenia społeczeostwa obywatelskiego, 

- wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działao mających na celu poprawę jakości 

życia mieszkaoców poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych.  

 

 

III. PODMIOTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

Podmiotami programu współpracy są: 

1) organizacje pozarządowe działające w sferze zadao publicznych, niebędące 

jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 

jednostki nieposiadające osobowości prawnej i utworzone na podstawie przepisów 

ustawy, w tym fundacje i stowarzyszenia;  
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2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące swoją działalnośd 

na terenie Gminy Podegrodzie lub na rzecz jej mieszkaoców; 

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  

o stosunku Paostwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

Paostwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 

działalności pożytku publicznego. 

 

 

 

IV. OBSZARY WSPÓŁPRACY 

 

1. Gmina Podegrodzie realizując zadania gminy pragnie podjąd w 2010 roku   

     współpracę z organizacjami w szczególności w zakresie :  

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej szkół podstawowych  

i gimnazjalnych oraz młodzieży i ludności z terenu Gminy Podegrodzie, 

- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

- gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, 

- ochrony zdrowia. 

 

    2.  Wykaz zadao publicznych, których realizację Gmina Podegrodzie zamierza wspierad  

lub   powierzad organizacjom w roku 2010: 

 

- z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

 

- upowszechnianie wśród młodzieży sportu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,  

- organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, 

- prowadzenie współzawodnictwa sportowego młodzieży szkół podstawowych  

i gimnazjalnych oraz reprezentowanie Gminy Podegrodzie na zawodach sportowych poza 

terenem Gminy, 

- organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo – 

rekreacyjnym promującym zdrowy tryb życia,  

- organizowanie zajęd sportowych i współzawodnictwa sportowego szkół, upowszechnianie 
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sportu i rekreacji,   

- organizowanie turniejów sportowych dla młodzieży oraz ludności z terenu Gminy 

Podegrodzie w tym :  

- liga siatkówki,  

- turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Podegrodzie dla drużyn zrzeszających 

mieszkaoców gminy, 

- halowy turniej piłki nożnej dla drużyn zrzeszających mieszkaoców gminy,  

- inne 

- utrzymanie obiektów sportowych stanowiących własnośd komunalną ,  

- wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu w tym szkolenie dzieci i młodzieży  

w dziedzinach sportowych, 

- organizacja imprez sportowych promujących Gminę , 

         termin realizacji zadania styczeo – grudzieo 2010  

         na zadanie przeznaczono kwotę  85 000,00 zł 

 

 

- z zakresu gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów 

alkoholowych: 

  

- zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie, 

- prowadzenie zajęd sportowych: tj. zawody, imprezy sportowo – rekreacyjne promujące 

gminę,  

- upowszechnianie sportu i rekreacji, 

- upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia,  

         termin realizacji zadania styczeo – grudzieo 2010  

         na zadanie przeznaczono kwotę  10 000,00 zł 

 

- z zakresu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii: 

 

- zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie, 

- prowadzenie zajęd sportowych tj. zawody, imprezy sportowo – rekreacyjne promujące 

gminę,  

- upowszechnianie sportu i rekreacji,  
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- upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia,  

         termin realizacji zadania styczeo – grudzieo 2010  

         na zadanie przeznaczono kwotę  5 000,00 zł 

 

- z zakresu ochrony zdrowia: 

- propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkaoców gminy,    

- poprawy życia i aktywizacji osób z chorobami przewlekłymi np. cukrzycą    

         termin realizacji zadania styczeo – grudzieo 2010  

         na zadanie przeznaczono kwotę  3 000,00 zł 

 

 

 

V. ZASADY WSPÓŁPRACY 

 

1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana na zasadach:  

1) pomocniczości – oznacza, że Gmina Podegrodzie powierza podmiotom programu 

realizację zdao własnych, a podmioty programu zapewniają ich wykonanie w sposób 

ekonomiczny, profesjo lany i terminowy. 

2) suwerenności stron – zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy 

organizacji;  

3) partnerstwa - współpraca na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału;  

4) efektywności - dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągania najlepszych 

efektów realizując zadania publiczne przy danych środkach i możliwościach;  

5) uczciwej konkurencji - tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy;  

6) jawności- stosowanie jawnych kryteriów finansowych i poza finansowych.  

 

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierad formy pozafinansowe  

i finansowe. 

 

 

 

VI. FORMY WSPÓŁPRACY 
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1. Gmina będzie wspierad organizacje poprzez: 

 

- wsparcie lub powierzanie organizacjom do wykonania zadania o charakterze publicznym  

po przeprowadzeniu jawnego konkursu ofert, 

- udzielenie pomocy merytorycznej przy realizacji powierzonych zadao,  

- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczo – inicjatywnym złożonym  

z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów gminy o realizacji 

wspólnych zadao, 

- udzielanie wsparcia pozafinansowego organizacji (oddelegowanie pracowników, użyczenie 

sprzętu), 

- współdziałanie z organizacjami w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,  

a w szczelności z Unii Europejskiej. 

    

2. Gmina Podegrodzie zapewni organizacjom pomoc w nawiązywaniu potrzebnych  

kontaktów oraz inną pomoc poprzez aktywowanie i promowanie działao organizacji oraz  

wszelkich innych działao społecznych służących realizacji projektów poprawiających jakośd życia 

mieszkaoców. Ważną rolę odegrad powinna także współpraca jednostek pomocniczych Gminy  

z organizacjami. 

 

3. Gmina Podegrodzie może udzielid pomocy organizacjom w nawiązaniu kontaktów  

z organizacjami o podobnym charakterze w gminach partnerskich i współpracujących z Gminą 

Podegrodzie. 

 

4. Gmina Podegrodzie może zapraszad partnerów z organizacji do udziału  

w organizowanych przez siebie konferencjach i seminariach , także może brad udział  

w spotkaniach przygotowywanych przez te organizacje . 

 

5. Gmina Podegrodzie zapewni organizacjom pomoc w poszukiwaniu informacji  

o istnieniu źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy 

celowych i prywatnych fundacji. 

 

6. Gmina Podegrodzie zapewni wsparcie w zakresie akcji promującej przekazanie  

1 % podatku dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom. 
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VII. MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU  

Program będzie podlegał monitorowaniu.  

Monitorowanie programu może byd prowadzone w formie:  

1) wywiadu swobodnego z podmiotami Programu,  

2) analizy dokumentów składanych przez organizacje pozarządowe,  

3) obserwacji działao prowadzonych przez organizacje pozarządowe,  

4) zapoznawania się z dokumentacją zdjęciową lub filmową dotyczącą realizacji wykonania  

zadao objętych konkursami.  

Wyniki monitorowania będą wykorzystane przy tworzeniu programu na rok 2011 i dalsze lata.  

 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOOCOWE.  

 

- Szczegółowy tryb przyznawania organizacjom środków finansowych na  realizację zadao 

zleconych oraz własnych o charakterze publicznym określa   odrębna uchwała Rady Gminy 

Podegrodzie . 

 

- Przekazywanie środków finansowych odbywa się po przeprowadzonym  konkursie ofert 

na podstawie zawartej umowy z organizacją . 

 

- Wysokośd środków finansowych przeznaczonych na realizację zadao  publicznych 

realizowanych przez organizacje określa każdego roku Rada Gminy  Podegrodzie uchwałą 

budżetową . 

 

- Urząd Gminy w Podegrodziu prowadzi rejestr podpisanych umów i   wydatkowanych 

środków na zadania publiczne realizowane przez organizacje.  

 


