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UCHWAŁA NR V/22/2011
RADY GMINY W OPATOWCU

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy O p a t o w i e c z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.19, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
/Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./ oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96,poz.873 z późn.zm./ Rada Gminy Opatowiec 
uchwala co następuje 

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2011„ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Opatowcu 

Michał Szczerba
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Załącznik do Uchwały Nr V/22/2011

Rady Gminy w Opatowcu

z dnia 31 stycznia 2011 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY O P A T O W I E C Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
I INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 

DZIAŁ I.
WSTĘP 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Rada Gminy uchwala Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku 
publicznego. Organizacje pozarządowe stanowią podstawę rozwoju lokalnych społeczności i są istotnym 
ogniwem aktywności społecznej, a działalność organizacji stanowi istotne uzupełnienie działań organów 
administracji publicznej. Uchwalenie programu stanowi istotną podstawę realnego włączenia organizacji 
pozarządowych w system funkcjonowania lokalnej demokracji. 

DZIAŁ II.
CELE PROGRAMU 

1) Program stanowi jeden z elementów polityki społeczno- finansowej Gminy określając równocześnie cele, 
zasady współpracy, formy i sposoby realizacji. 

2) Zasadniczym celem Programu jest wprowadzenie jasnych, czytelnych zasad i form współpracy 
z organizacjami, stworzenie warunków do efektywnego wykorzystania społecznej aktywności oraz 
umożliwienie obniżenia kosztów realizacji zadań publicznych. 

3) Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu istotnych problemów i zapisów strategii rozwoju Gminy 
Opatowiec. 

DZIAŁ III.
PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY 

Brak treści 

1) realizacja zadań Gminy określonych w ustawach, 

2) zdiagnozowanie potrzeb społecznych i ustalenie sposobu ich zaspakajania. 

DZIAŁ IV.
OKREŚLENIE WSPÓŁPRACUJĄCYCH STRON 

1. 1. Rada Gminy Opatowiec 

2. Wójt Gminy Opatowiec 

3. Organizacje pozarządowe, które zobowiążą się prowadzić działalność na terenie Gminy Opatowiec 

4. Inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które zobowiążą się do prowadzenia działalności na 
terenie Gminy Opatowiec. 

DZIAŁ V.
FORMY WSPÓŁPRACY 

1. Powierzanie wykonywania zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie wraz z udzieleniem 
dotacji na ich finansowanie. 

2. Współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w tym w szczególności z funduszy 
akcesyjnych Unii Europejskiej. 

3. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu. 
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4. Promocja działalności i efektów działań organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego. 

DZIAŁ VI.
ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego może nastąpić w oparciu o ustawy: o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych oraz na podstawie przepisów 
wykonawczych do tych ustaw. 

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Opatowiec, w którym powoływana jest Komisja 
Konkursowa oraz określany jest jej regulamin pracy. Zarządzenie zostanie każdorazowo zamieszczone: 

1) na stronie internetowej Gminy Opatowiec. 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

3. Lista podmiotów ubiegających się o dotację, wyszczególnienie zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji 
zostaną upublicznione w formie stosownego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy. 

4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji oraz o stanowiskach pracy 
wyznaczonych do sprawowania merytorycznej i finansowej kontroli nad realizacją zadań publicznych podejmuje 
Wójt Gminy. 

5. Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
realizowanych przy udziale dotacji Gminy sprawują wyznaczeni przez Wójta pracownicy Urzędu Gminy. 

DZIAŁ VII.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY 

Przedmiotem współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 będą zadania 
publiczne dotyczące następujących dziedzin: 

1) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

2) oświata i wychowanie, 

3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, 

4) ekologia i ochrona przyrody, 

5) porządek, bezpieczeństwo i przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

6) upowszechnianie kultury, tradycji i organizowanie imprez promujących Gminę, 

7) pomoc rodzinie i ochrona zdrowia, 

8) działania na rzecz pomocy rodzinom patologicznym oraz osobom wykluczonym. 

DZIAŁ VIII.
UWAGI KOŃCOWE 

1. Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowej na rok 2012 organizacje winny złożyć do 
30 października 2011 roku propozycje zadań na rok 2012 

2. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
/Dz.U.Nr 264, poz.2207/. 


