




                                                      UCHWAŁA NR XIX/119/09
                                                    RADY GMINY KRZYŻANÓW
                                                       z dnia 10 lutego 2009 roku

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami
pozarządowymi w 2009 roku.


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 94, poz.651; z 2008r. Nr 209, poz.1316) Rada Gminy uchwala, co następuje:

        § 1. Uchwalić Program współpracy Gminy Krzyżanów z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                                                                                              
                                                            Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                  Magdalena Jabłońska
                                                            














                                                                             Załącznik do uchwały nr XIX/119/09
                                                                                      Rady Gminy Krzyżanów
                                                                                      z dnia 10 lutego 2009r.



                   PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYŻANÓW Z ORGANIZACJAMI
                                                   POZARZĄDOWYMI NA ROK 2009



 
I. WPROWADZENIE


           Zadaniem samorządów jest realizacja zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, a także stworzenie korzystnych warunków do rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
Do realizacji tych celów niezbędna  jest współpraca instytucji samorządowych z lokalnymi organizacjami, prowadzącymi działalność w różnych obszarach aktywności.
Na terenie Gminy Krzyżanów odbywa się ona poprzez tworzenie programów, a także powierzenie i dofinansowanie konkretnych projektów.
W budżecie gminy wyodrębnione są środki na zadania realizowane wspólnie  z organizacjami pozarządowymi.

II. PARTNERZY  WSPÓŁPRACY

1. Partnerami współpracy ze strony gminy są:
    a) Rada Gminy Krzyżanów
    b) Wójt Gminy Krzyżanów.

2. Partnerami współpracy ze strony lokalnych organizacji są organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego  i wolontariacie, m.in.;
a) stowarzyszenia i fundacje,
b) inne osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego, innych Kościołów,
    związków wyznaniowych,
c) stowarzyszenia samorządu terytorialnego.


III. CELE I FORMA WSPÓŁPRACY

Głównym celem wspierania aktywności mieszkańców gminy jest włączenie ich do realizacji określonych zadań oraz rozwiązywania problemów lokalnych.
Program ma na celu również wspieranie rozwoju sektora organizacji poprzez wspomaganie ich działalności organizacyjnej i merytorycznej.

   Podstawową forma współpracy między Gminą, a organizacjami jest zlecanie zadań publicznych, będących zadaniami własnymi gminy poprzez:

- powierzenie organizacjom zadań publicznych,
- wspieranie realizacji zadań prowadzonych przez organizacje.
Sfera zadań publicznych objętych w/w formami współpracy została określona w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z póż. zm.).

Do innych form współpracy należą:
- wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu ich zharmonizowania,
- tworzenie wspólnych projektów i pomoc merytoryczna przy ich realizacji,
- konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji,
- upowszechnianie informacji o współpracy, promowanie organizacji realizujących zadania w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI WE WSPÓŁPRACY
      Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

Zadanie: wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu:
               -  organizacja turniejów sportowych,
               -  prowadzenie rozgrywek drużyn w piłce nożnej,
               -  szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:

Zadanie: wspieranie  przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie  rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty, działań i inicjatyw kulturalnych realizowanych poprzez:
                - imprezy kulturalne oraz ich promocje,
                - amatorski ruch artystyczny,
                - edukację kulturalną dzieci i młodzieży.


3. Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży:

Zadanie: wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem działań promujących Gminę Krzyżanów, takich jak:
                - wycieczki, kursy,
                - promocja, reklama walorów turystycznych Gminy Krzyżanów,
                - konkursy wiedzy turystyczno - krajoznawczej.

4. Ochrona i promocja zdrowia:

W zakresie pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej podejmowane będą działania w zakresie:

1) realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
a) realizacji działań profilaktycznych i warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin,
b) prowadzenie punktu konsultacyjnego na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,
c) realizacji programów pomocy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i     wykluczeniem społecznym,
d) realizacji działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zagrożonej patologiami     społecznymi,
e) wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom poprzez  działanie    zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
f) rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez zawieranie kontraktów socjalnych  i organizowanie szkoleń zawodowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
g) wspieranie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży rodzin ubogich,
h) prowadzenie w szkołach pogadanek ;zdrowego stylu życia i drogi do sukcesu
    bez spożywania alkoholu i innych środków uzależniających,
 i) edukacja i promocja zdrowia szczególnie w zakresie zapobiegania i wczesnego
    wykrywania chorób .

V. FINANSOWANIE PROGRAMU

    Program będzie finansowany w ramach budżetu gminy oraz ze środków pozabudżetowych.
Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań programowych określa budżet gminy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Szczegółowe warunki ubiegania się o dotację, zasady i tryb przygotowania i kontroli udzielonych dotacji, regulują przepisy:

1). Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 29 kwietnia 2003r.       (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póż. zm.),
 

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 

      
     
    


