Załącznik
do Uchwały Nr XXXIX/333/05
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 listopada 2005r.

Program współpracy organów Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymsko-Katolickiego i innych kościołów
czy związków wyznaniowych na rok 2006 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych
ustawą o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
Wprowadzenie
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873) nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznych programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w
ustawy. Wyrazem dąŜenia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szerokiej współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego jest
„Program współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2006”.Celem Programu jest regulacja
współpracy z w/w organizacjami, określająca zakres oraz formy tej współpracy. PowyŜszy Program
pozwoli na pobudzenie i wspieranie przez Gminę działalności tych organizacji oraz realizację przez nie
zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.
§1
Program skierowany jest do:
- organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy tj. niebędących jednostkami sektora
finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na
podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeŜeniem ust. 4 ustawy,
-

osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów 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, jeŜeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego.
§2

Zakres zadań publicznych objętych współpracą wynikających z powyŜszej ustawy, których
realizacja zlecona będzie przez Gminę lub przyjmowane będą w tym zakresie oferty podmiotów
wymienionych w paragrafie 1.:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób,
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
4) ochrona i promocja zdrowia,
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym.

§3
Formy współpracy.
Organy Gminy i Miasta współpracować będą z organizacjami poprzez wyłącznie wspieranie zadań wyŜej
określonych wraz z udzielaniem dotacji zapewniających częściowe dofinansowanie ich realizacji.
Dla wyboru organizacji, której udzielone będzie wsparcie zostanie przeprowadzony konkurs ofert.
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosi konkurs wniosków na zasadach i w trybie
przewidzianym w ustawie o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z art. 12. ust. 5 w/w ustawy, wspieranie zadań określonych w § 2 moŜe takŜe nastąpić na
zasadach i w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420).
Finansowanie zadań.

§4

W budŜecie Gminy i Miasta na 2006 rok wydzielone zostaną środki na realizację zadań określonych wyŜej
w § 2 w tym równieŜ z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Na wsparcie
powyŜszych działań mogą być takŜe przeznaczone środki z rezerw i oszczędności w ramach budŜetu
w trakcie roku. Dotyczy to takŜe ewentualnego zwiększenia środków.
Inne zagadnienia.

§5

Nie zakłada się w roku 2006 powierzenia organizacjom pozarządowym wykonania zadań publicznych
wraz z udzieleniem pełnej dotacji. Wspierać naleŜy z całą moŜliwą gamą organizacyjnych moŜliwości
działanie wolontariuszy zgłaszających zamiar wykonania zadań publicznych w organach gminy, a takŜe
działanie organizacji pozarządowych i Kościoła zamierzających wykorzystać dla zadań publicznych
pomoc wolontariuszy.

