Załącznik nr 1
do uchwały nrV/37/04
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 29 września 2004 r.

PROGRAM
współpracy Gminy Chodzież
z organizacjami pozarządowymi,
oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2005.
( w świetle ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie)

§1
Program współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi, organizacjami
pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, zwany dalej
Programem, stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy.
§2

Ilekroć w niniejszym Programie mowa jest o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873)
2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć nie będące jednostkami
sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i
nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające
osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy, w tym fundacje i
stowarzyszenia,
3) organizacjach pożytku publicznego – należy przez to rozumieć organizacje
pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego,
4) samorządzie – należy przez to rozumieć Gminę Chodzież.
§3

Program współpracy opiera się na sześciu podstawowych zasadach współpracy:

1) zasada pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w
niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2) zasada suwerenności stron - władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie
nawzajem zadań, szanując swoją autonomię; mogą natomiast zgłaszać wzajemne
propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony,
3) zasada partnerstwa – współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami
pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań,
współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, m.in.: uczestnictwie
organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców miasta, sugerowaniu
zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje,
4) zasada efektywności – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu
prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań, działań gminy również w
zakresie nie obejmowanym przez struktury gminne; wspólnie dążą do osiągnięcia
możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych, tj.:
- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów zdanych nakładów,
- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
- w wysokości wynikającej z wcześniej zaciągniętych zobowiązań
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5) zasada uczciwej konkurencji – zarówno władze samorządowe jak i organizacje w trakcie
udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie
z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań,
6) zasada jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadani są jawne; dotyczy to
w szczególności udostępniania organizacjom przez gminę informacji o celach, kosztach i
efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na
współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteria oceny projektów; zasada
obliguje również organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury
organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej
oraz sytuacji finansowej.
§4

§5

Za przebieg programu ze strony samorządu odpowiadają:
1) Rada Gminy i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej
gminy, nawiązywaniu merytorycznej współpracy z organizacjami,
2) Wójt Gminy – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach
budżetu, wspierania organizacyjnego i merytorycznego organizacji,
3) Stanowiska merytoryczne urzędu gminy – w zakresie utrzymywania bieżących
kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, opiniowania
wniosków pochodzących od organizacji, wymiany informacji pomiędzy Radą Gminy,
Wójtem a organizacjami.
Przedmiot współpracy stanowią głównie zadania z następujących obszarów:
1) obszar przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom:
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci i
młodzieży zagrożonych patologiami,
- udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, a w szczególności ich ochrona przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w
szczególności dla dzieci i młodzieży ( w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych),
- konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego w świetlicach terapeutycznych.
2) obszar ochrony i promocji zdrowia :
- promowania zachowań prozdrowotnych w zakresie ochrony przed rakiem,
chorobami układu krążenia, AIDS, chorobami cywilizacyjnymi (choroby
psychiczne, cukrzyca)
- prowadzenie edukacji i rehabilitacji oraz działań integracyjnych, w szczególności
dla inwalidów i chorych,
- likwidację barier komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
- wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji,
- edukacja publiczna i tworzenie integracyjnego modelu życia społecznego z
osobami niepełnosprawnymi
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3) obszar kultury fizycznej, turystyki i rekreacji
- organizację imprez w zakresie usportowienia dzieci i młodzieży poprzez
prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,
- organizację masowych imprez rekreacyjno – sportowych, turystycznych i obozów
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
- wspieranie stowarzyszeń sportowych i uczniowskich klubów sportowych,
- organizację integracyjnych imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych dla
dzieci młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych,
- organizację imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych o zasięgu
gminnym, powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
4) obszar kultury i sztuki
- organizację konkursów, wystaw, imprez plenerowych i kulturalnych dla
mieszkańców Gminy,
- wspieranie publikacji ( wydawnictwa i monografie) przybliżających mieszkańcom
Gminy historię Ziemi Chodzieskiej,
5) obszar upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i
ochrony ludności
- utrzymywanie gotowości bojowej gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej,
- upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa drogowego i wodnego wśród
dzieci i młodzieży,
- organizowanie turniejów wiedzy prewencyjnej,
§6

Do podstawowych form współpracy należy zaliczyć:
1) finansowy współudział samorządu w realizowanych przez organizacje zadaniach ( w
formach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
2) wzajemna wymiana informacji o kierunkach działalności i dążenie do wypracowania
wspólnych płaszczyzn aktywności,
3) współdziałanie w zakresie tworzenia planu rozwoju lokalnego i zarządzania
społecznościami lokalnymi,
4) wspólna działalność szkoleniowa na rzecz podniesienia sprawności sektora
pozarządowego - w zależności od potrzeb organizacji,
5) pomoc w promowaniu działalności organizacji pozarządowych poprzez pomoc w
zamieszczaniu informacji i ogłoszeń w prasie lokalnej, na stronie internetowej oraz w
gablotach gminnych,
6) współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł

§ 7 Procedura przyznawania dotacji obejmuje:
1)
-

Zlecanie realizacji zadań publicznych, jako zadań zleconych w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych –może mieć formy:
powierzania wykonywania zadań publicznych w drodze konkursu wraz z
udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub
wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji
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2)
3)

4)
5)

wysokość środków przeznaczonych na dotacje w konkursie zostanie określona w
uchwale budżetowej na 2005 rok.
Dofinansowanie w formie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu
niniejszego programu odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert lub w innym
trybie, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób
określony w przepisach ustaw, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i
w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy
porównywalności
metod
kalkulacji
kosztów
oraz
porównywalności
opodatkowania,
Po zatwierdzeniu niniejszego programu przez Radę Gminy, Wójt Gminy ogłosi
otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy na realizację zadań
priorytetowych gminy na rok 2005
Tryb przyznawania dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli i oceny
wykonania zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego określa ustawa o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a szczegółowe procedury
postępowania w w/w zakresie określi Wójt Gminy.
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