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L

Zasady ogolne.

Aktywna wspolpraca z organizacjami pozarz^dowymi i liderami srodowisk
lokalnych jest jednym z elementow efektywnego kierowania Gmin^.
Podstawowymi korzysciami takiej wspolpracy jest mi^dzy innymi :
a/ iimacnianie w spolecznosci lokalnej swiadomosci poczucia
odpowiedzialnosci za siebie i swoje otoczenie,
hi budowanie spoleczenstwa obywatelskiego poprzez aktywizacj? spolecznosci
lokalnych
c/ wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych dzialah dzi^ki dobremu
rozpoznaniu wyst^puj^cych potrzeb na terenie gminy,
d/ poprawa zycia poprzez pelniejsze zaspokajanie potrzeb spolecznych,
e/ otwarcie na innowacyjnosc i konkurencyjnosc poprzez umozliwienie
organizacjom pozarz^dowym wyst^ienia z ofert^ realizacji zadania
publicznego.

IL

Postanowienia ogolne,
1. Program wspolpracy Gminy Secemin z organizacjami
pozarz^dowymi jest elementem lokalnego systemu szeroko
rozumianej polityki spolecznej.
2. Program okresla formy, zasady, zakres wspolpracy oraz
spodziewane efekty , jak rowniez priorytety zadan publicznych
wyst^puj^cych w danym roku w Gminie.

3. llekroc w programie jest mowa o
a/ iistawie - rozumie si^ przez to iistaw? z dnia 24 kwietnia 2003
roku o dzialalnosci p02ytku publicznego i wolontariacie,
b/ organizacji - rozumie si^ przez to organizacje pozarz^dowe,
osoby prawne i jednostki organizacyjne , o ktorych mowa w
art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dziaialnosci pozytku publicznego i wolontariacie
c/ programie - rozumie si^ przez to program wspolpracy Gminy
Secemin z organizacjami pozarz^dowymi.

III.

Kierunki i formy wspolpracy.

1. Kierunkami podejmowanej wspolpracy sq:
a/ budowanie spoleczenstwa obywatelskiego poprzez rozwqj lokalnych
spolecznosci.
)
b/ zwi^kszenie udziahi i odpowiedzialnosci mieszkancow Gminy Secemin w
rozwi^zywaniu lokalnych problemow.
c/ stworzenie warunkow aktywnosci spolecznej,
d/ efektywniejsze wydatkowanie srodkow publicznych,
e/ promowanie pozytywnych postaw oraz inicjatyw cennych spolecznie.

2. Formy wspolpracy.
Pomi^dzy Gmin^ a organizacjami pozarz^dowymi mog^byc prowadzone rozne
formy wspolpracy :
a/ ziecenie organizacjom realizacji zadan publicznych poprzez :
- powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem
dotacji
-

wspieranie wykonania zadania publicznego.

b/ uczestnictwo w organizowanych przedsi^wzi^ciach
c/ nieodpiatne udost^pnianie lokali.

d/ oddelegowanie pracownika do pomocy , uzyczenie telefonu, komputera,
korzystanie z intemetu,
e/ wzajemne informowanie si? o planowanych kierunkach dzialalnosci, ich
formach, terminach i kosztach,
f/ uzgadnianie listy zadan priorytetowych na poszczegolne lata,
g/ konsultowanie projektow aktow normatywnych w dziedzinach dotycz^cych
wykonania zadania z zakresu pozytku publicznego i wolontariatu,
hi doradztwo i pomoc merytoryczna,
i/ udzial przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Gminy z prawem
zabrania glosu,
j / koordynowanie zadan i podejmowanie wspolnie wypracowanych
przedsi?wzi?c.

IV.

Zasady wspolpracy.
1. Ziecenie realizacji zadan Gminy Secemin organizacjom obejmuje
w pierwszej kolejnosci te zadania, ktore s^ zadaniami
priorytetowymi i odbywa si? po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert, chyba, ze odr?bne przepisy przewiduj^ inny tryb
zlecenia lub dane zadanie mozna zrealizowac efektywniej w inny
sposob.
2. Otwarte konkursy ofert s^ oglaszane i przeprowadzane w oparciu o
przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

V.

Lista zadan priorytetowych.
1. Powszechne zaj?cia sportowe oraz rozwoj bazy sportowej dla
dzieci i mlodziezy oraz osob starszych,
2. Dzialalnosc na rzecz kultury , sztuki i ochrony dobr kultury,
3. Ochrona srodowiska naturalnego,
4. Porz^dek i bezpieczehstwo publiczne ,
5. Podtrzymywanie tradycji narodowych,
6. Dzialalnosc na rzecz nauki, edukacji, oswiaty i wychowania,
7. Dzialalnosc charytatywna.

VI

Postanowienia koncowe.

^

1. Wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje
zadan publicznych okresli uchwala budzetowa.
2. Organizacje pozarz^dowe w okresie otrzymania dotacji
zobowi^zane sa do ich wlasciwej ewidencji, wykorzystania i
rozliczenia zgodnie z obowi^uj^cymi przepisami.
3. Wnioski, uwagi i propozycje dotycz^ce funkcjonowania programu
mog^zainteresowani skladac do Wojta Gminy.
4. W realizacji niniejszego programu partnerami do wspolpracy mog^
bye w szczegolnosci:
- Kluby sportowe,
- hme stowarzyszenia
- Fundacje
- Osoby prawne i jednostki organizacyjne kosciolow oraz
zwi^zkow wyznaniowych.
VII. Spodziewane efekty.
1. Lepsza wspolpraca sektora obywatelskiego /bezrobotni, emeryci/ z
administracj^ publiczn^
2. budowanie dialogu spolecznego,.
3. Zwi?kszenie kompetencji samorz^dow w zakresie realizacji
wspolnych programow,
4. Budowanie wlasnych postaw dla ksztaitowania strategii rozvfoju
Gminy.
PRZEV^NICZACY
RADYQMINY
^gr Bogdam Wasik

