Załącznik do Uchwały
Nr XXVI/147/09
Rady Gminy Łaziska
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Łaziska z
organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
na rok 2010.

PROGRAM
współpracy Gminy Łaziska z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
na rok 2010

ROZDZIAŁ I
WSTĘP
1. Priorytetem Gminy Łaziska jest jak najlepsze zaspokojenie
zbiorowych potrzeb i oczekiwań wspólnoty samorządowej, którą
tworzą mieszkańcy Gminy Łaziska.
2. Celem Programu współpracy Gminy Łaziska z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2010 jest określenie czytelnych zasad
wspierania przez Gminę Łaziska działań organizacji pozarządowych i
innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
oraz zasad powierzania tym organizacjom i podmiotom zadań
publicznych ustawowo przewidzianych dla Gminy.

3. Współpraca realizowana będzie w oparciu o następujące zasady:
1) pomocniczości i suwerenności stron – polegającej na
respektowaniu
odrębności
i
suwerenności
organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego, uznaniu ich prawa do samodzielnego
definiowania i rozwiązywania problemów należących do sfery
zadań publicznych i w tym zakresie współpracowanie z tymi
organizacjami i podmiotami, a także wspieranie ich działalności
oraz umożliwienie realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z
poźn. zm.),
2) partnerstwa – polegającej na uczestniczeniu organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego w identyfikowaniu i definiowaniu
problemów, których rozwiązanie stanowi przedmiot zadań
publicznych, w wypracowywaniu sposobów wykonywania zadań
publicznych przez Gminę, a także w realizacji tych zadań,
3) efektywności i uczciwej konkurencji – polegającej na
dokonywaniu w związku ze zlecaniem organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność
pożytku
publicznego
zadań
publicznych,
wyboru
najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych,
przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz zachowując
wymogi określone w obowiązującej ustawie
o finansach
publicznych,
4) jawności – polegającej na udostępnieniu organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego informacji dotyczących zlecanego zadania
publicznego i środków finansowych przeznaczonych na realizację
zadań publicznych objętych współpracą z tymi organizacjami i
podmiotami.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ilekroć w niniejszym Programie mowa jest o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z poźn. zm.),
2) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
3) Programie – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy
Łaziska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”,
4) dotacji – rozumie się przez to dotację, o której mowa w art. 2 pkt 1
ustawy,
5) Gminie – rozumie się przez to Gminę Łaziska.

ROZDZIAŁ III
PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
1. Zakres zadań, które mogą być realizowane we współpracy z
organizacjami, obejmuje zadania publiczne w następujących sferach:
1) w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) organizację różnorodnych form upowszechniania kultury
fizycznej i sportu (zawody sportowe, zajęcia sportowe, udział
sportowej reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych),
b) prowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie czynnego
upowszechniania sportu oraz stwarzanie warunków do rozwoju
różnych dyscyplin sportowych i do udziału w zawodach

sportowych dzieci i młodzieży oraz sportowej reprezentacji
Gminy.
c) organizacji imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla
mieszkańców Gminy,
d) współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowiska dzieci i
młodzieży w zakresie sportu i rekreacji,
e) organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego (zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych) w ramach rekreacji ruchowej:
zabawy, wycieczki oraz inne formy aktywnego spędzania czasu.
2) w sferze pomocy społecznej poprzez:
a) prowadzenie i utrzymywanie świetlic środowiskowych i
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
b) zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki wychowawczej w
czasie wolnym od zajęć szkolnych w celu kształtowania postaw
społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju
osobowości,
c) stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do nauki własnej i
udzielanie pomocy w nauce oraz w pokonywaniu trudności
szkolnych,
d) dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
e) pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i
osobistych,
f) dożywianie dzieci,
g) organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z
każdym dzieckiem.
2. Współpraca Gminy z organizacjami realizowana w sferach, o których
mowa w ust. 1, zmierza w szczególności do:
1) umożliwienia szerokiego udziału mieszkańców Gminy w różnych
formach aktywności społecznej,
2) współtworzenia kultury i zagospodarowania wolnego czasu
mieszkańców,
3) wspierania rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,
4) udzielania pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących
się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice
wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić

5)
6)
7)
8)

9)

dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych i
które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich
prawidłowego rozwoju,
zapewnienia pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy
wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub
uzależnieniami,
zapewnienia optymalnych warunków rozwoju fizycznego,
psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci i
stwarzania możliwości kształtowania zdrowego stylu życia,
promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,
poprawy estetyki otoczenia,
promocji i popularyzacji własnej Gminy i regionu.
ROZDZIAŁ IV
FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

1. Współpraca Gminy z organizacjami może być realizowana w
formach:
1) powierzenia organizacji wykonywania zadań publicznych, wraz z
udzieleniem dotacji na ten cel,
2) wspierania organizacji w realizacji zadań publicznych, wraz z
udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Tryb zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w formach
określonych w ust. 1, kontrola i ocena realizacji zleconego zadania
oraz składanie sprawozdań z wykonania zleconego zadania
publicznego odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy.
ROZDZIAŁ V
FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMU
I TRYB PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Środki finansowe na realizację zadań publicznych objętych
Programem zabezpieczone są w projekcie budżetu Gminy na 2010 r.

2. Gmina będzie udzielać pomocy organizacjom w pozyskiwaniu
środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych niż
budżet Gminy źródeł finansowania, a w szczególności z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
3.

Tryb przyznawania dotacji na realizację zleconych zadań publicznych
określa ustawa.
ROZDZIAŁ VI
LOKALE I BUDYNKI

1.

Organizacje, którym do prowadzenia działalności pożytku
publicznego, niezbędny jest lokal, budynek i inny obiekt komunalny,
mogą ubiegać się o ich użyczenie lub najem na preferencyjnych
zasadach, tj. bez konieczności uiszczania w pełnej wysokości czynszu
obowiązującego na terenie Gminy, kierując wnioski w tym
przedmiocie do Wójta Gminy.
2.
Organizacjom mogą być udostępniane nieodpłatnie lokale
komunalne na organizowanie spotkań i szkoleń związanych z
realizacją zadań publicznych.
ROZDZIAŁ VII
PROMOCJA ORGANIZACJI
Organizacje mają dostęp do oficjalnej strony internetowej Gminy
w zakresie informowania o swojej działalności statutowej po uprzednim
uzgodnieniu z Wójtem Gminy.
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Propozycje oraz wnioski dotyczące Programu na rok następny
organizacje zgłaszają Wójtowi Gminy do dnia 15 września danego roku
kalendarzowego.

