Uchwała nr XXI / 187 /05
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 08 czerwca 2005 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami
pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów
o stosunku Państwo do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z poźn .zm.)
&1
Uchwala się program roczny współpracy Gminy Kowalewo Pom. z organizacjami pozarządowymi oraz osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi 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, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały, zwany dalej „Programem”.
&2
Na realizację „Programu” środki finansowe zabezpieczone będą corocznie w budżecie Gminy
&3
Sprawozdanie z realizacji „Programu” w zakresie rzeczowym i finansowym, Burmistrz Miasta przedłoży Radzie
łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za dany rok.
&4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Załącznik
do Uchwały Nr XXI/187/05
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 08 czerwca 2005 roku

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY KOWALEWO POMORSKIE

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

osobami

prawnymi

i jednostkami

organizacyjnymi działającymi 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, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
W myśl ustawy o samorządzie gminnym gmina jest powstałym z mocy prawa,
wyodrębnionym związkiem lokalnego społeczeństwa powołanym do samodzielnego
wykonywania części zadań publicznych. W zaspakajaniu potrzeb mieszkańców partnerem
samorządu gminnego są organizacje pozarządowe.
Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie funkcjonuje 13 organizacji pozarządowych.
Większość z tych organizacji prowadzi aktywną działalność. Głównymi obszarami pracy
organizacji pozarządowych z terenu gminy Kowalewo Pom. są:
-

kultura fizyczna, sport, rekreacja i turystyka,

-

kultura i sztuka,

-

pomoc społeczna oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Samorząd

Gminy

z organizacjami

niemal

od

pozarządowymi.

w poprzednich latach,

początku

swego

Doświadczenia

powstania
zdobyte w

prowadzi

współpracę

zakresie współpracy

a także w ostatnim okresie pozwolą na dalsze pogłębianie

partnerskiej współpracy. Lokalne inicjatywy obywatelskie mają ogromne

znaczenie

w rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, zaspakajaniu różnorodnych
potrzeb, aspiracji i oczekiwań.
I. Celem współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie jest włączenie tych jednostek na zasadzie partnerstwa do działalności
społecznie użytecznej, na rzecz pożytku publicznego, w realizacji zadań własnych gminy,
w tym zadań publicznych ujętych w wieloletnich programach strategii długookresowych.
Finansowanie zadań o jakich mowa wyżej następować będzie w formach i przypadkach
przewidzianych przepisami prawa.
Współpraca ta oparta będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa
uczciwej konkurencji, efektywności i jawności.
Oznaczać to będzie rozwiązywanie problemów Gminy, należących do sfery zadań
publicznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi z jednoczesnym wspieraniem
ich działalności.
Realizacja zadań publicznych dokonywana będzie zgodnie z wyborem najefektywniejszego
sposobu wykorzystania środków publicznych, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji
i jawności.

II. Współpraca Gminy w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi może być
prowadzona w następujących formach:
1. Wzajemnego

informowania

się

o

planowanych

kierunkach

działalności

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, w szczególności o:
1) projekcie budżetu Gminy na dany rok i zadań przewidzianych do realizacji na
jego podstawie,
2) zakresie podejmowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia i
tworzenia nowych miejsc pracy,
3) zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania
wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej .
2. Konsultowania projektów aktów normatywnych Rady w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji.

3. Zapraszania

na

Sesje

Rady

Miejskiej

i

posiedzenia

Komisji

organizacji

zainteresowanych problematyką ich działalności statutowej.
4. Tworzenia w miarę potrzeby wspólnych zespołów problemowych o charakterze
doradczym lub inicjatywnym, składających się z radnych i przedstawicieli jednostek
organizacyjnych Gminy Kowalewo Pomorskie oraz organizacji pozarządowych dla
rozpatrzenia określonych problemów, ustalania strategii i sposobów wspólnego
działania, bądź podjęcia określonej problematyki dla dobra pożytku publicznego.
5. Umożliwiania organizacjom pozarządowym nabywania na preferencyjnych warunkach
prawa użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością
Gminy dla celów prowadzenia działalności statutowej tych organizacji,

w

miarę występowania pustostanów i potrzeb organizacji.
6. Promowania i wspierania działalności organizacji pozarządowych poprzez zapraszanie
do udziału w posiedzeniach organów gminy, informowanie społeczeństwa o udziale
tych organizacji w pracach na rzecz gminy w lokalnych gazetach, publikacjach,
tablicach informacyjnych, wspieranie inicjatyw organizacji na rzecz

społeczności

gminy, udostępnianie w miarę możliwości na preferencyjnych warunkach sal, sprzętu,
umieszczenie informacji na stronach internetowych Urzędu, pomoc w uzyskiwaniu
sprzętu i wsparcia technicznego.
7. Zlecania realizacji zadań publicznych poprzez:
1) powierzanie wykonania zadań publicznych i udzielania dotacji ze środków
budżetowych na sfinansowanie ich realizacji,
2) wspieranie wykonania zadań publicznych i udzielaniu dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.
3) z realizacji zadań określonych w pkt. 1 i 2 zasady kontroli wykonania
powierzonego zadania oraz składania sprawozdań określają umowy
zawarte z organizacjami pozarządowymi .
8. W realizacji programu uczestniczą: kierownicy referatów, samodzielne stanowiska
Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. oraz

jednostki organizacyjne

zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach
kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo.

gminy w
swoich

III. Zadania publiczne Gminy, realizowane przy udziale organizacji pozarządowych mogą
obejmować następujące sfery:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
w kierunku przeciwdziałania ubóstwu i społecznej marginalizacji,
2. Ochrony i promocji zdrowia, obejmującej:
1) profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób
uzależnionych od alkoholu, przeciwdziałanie narkomanii HIV/AIDS oraz nikotynizmowi,
2) profilaktykę chorób układu krążenia, chorób nowotworowych oraz profilaktykę
chorób dzieci i młodzieży,
3) profilaktykę przeciwko żółtaczce wszczepiennej,
4) wczesne wykrywanie cukrzycy,
5) profilaktykę w zakresie wczesnego wykrywania raka sutka i badanie mamograficzne,
6) przeprowadzanie profilaktycznych badań słuchu, zapobieganie osteoporozie,
7) przeprowadzanie profilaktycznych badań w zakresie wykrywania przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc.
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dotyczące:
1) wspierania aktywnych form rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem,
2) stwarzania warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce,
3) wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
4) aktywizacji zawodowej, zatrudniania i przeciwdziałania skutkom bezrobocia wśród
niepełnosprawnych,
5) organizowania różnych form wspierania rodzin z dzieckiem lub dorosłą osobą
niepełnosprawną,
6) dostosowania wymogów architektonicznych budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania obejmujące:
1) organizację konferencji, seminariów i sesji naukowych dotyczących historii miasta i
regionu,
2) organizację konkursów przedmiotowych,
3) wydawanie publikacji i wydawnictw naukowych.
5. Kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
1) propagowanie aktywności twórczej artystów amatorów na terenie gminy,
2) organizację festiwali, konkursów, przeglądów imprez oraz innych form służących
rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej,
3) organizację konferencji, seminariów i sesji naukowych,
4) ochrony i popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego
regionu, w tym zbiorów bibliotecznych oraz ochrony zabytków,
5) upowszechniania kultury w tym wśród osób niepełnosprawnych i upośledzonych
umysłowo,
6) podtrzymywania

tradycji narodowej,

pielęgnowania

polskości

oraz

rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7) propagowanie publikacji i wydawnictw.
6. Kultury fizycznej i turystyki, obejmującej następujące działania:
1) upowszechnianie i popieranie form kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy,
2) upowszechnianie sportu i turystyki w tym wśród osób niepełnosprawnych
i upośledzonych umysłowo,
3) rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych ,
4) organizację rajdów, konkursów i imprez krajoznawczych promujących walory
turystyczne, przyrodniczo-ekologiczne gminy a także aktywny wypoczynek,
5) organizację turniejów gminnych oraz promowanie osiągnięć sportowych zawodników
i klubów sportowych,
6) rozwój bazy sportowej,

7) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.
7. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w ramach których
przewiduję się:
1) organizację konkursów o przyrodzie oraz działalności w zakresie estetyki Gminy,
2) organizację sesji ekologicznych,
3) organizowanie imprez wyjazdowych w ramach programu nauczania
np.: „Zielone Szkoły”.
8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy poprzez
kształtowanie aktywnych grup docelowych poradnictwa życiowego i terapii oraz
wyrównywania szans w dostępie do informacji, usług i poradnictwa.
IV. W zakresie wyżej wymienionych zadań przyjmuje się jako priorytetowe celem
dofinansowania takie działania w ramach których organizacje pozarządowe pozyskują środki
na ich realizację ze źródeł zewnętrznych przystępując do opracowania projektów, w tym
unijnych, na zapewnienie wymaganego wkładu własnego.

