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Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 29.12.2010 r.

Zasady współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami
pozarządowymi na 2011 rok

I. Wprowadzenie

Zadaniem samorządów jest realizacja zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej a także
stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju i funkcjonowania jej społeczeństwa. Dla
realizacji tych celów niezbędna jest współpraca instytucji samorządowych z lokalnymi
organizacjami, prowadzącymi działalność w różnych obszarach aktywności.

Na terenie gminy odbywa się ona poprzez tworzenie programów a także powierzanie i
dofinansowanie konkretnych projektów.

W budżecie Gminy Nowy Duninów wyodrębnione są środki na zadania realizowane
wspólnie z organizacjami.

II. Partnerzy współpracy

1. Partnerami współpracy ze strony Gminy Nowy Duninów są:
· Rada Gminy Nowy Duninów
· Wójt Gminy Nowy Duninów
· Pracownicy Urzędu Gminy Nowy Duninów oraz jednostki organizacyjne gminy zgodnie

z zakresem merytorycznym.

2. Partnerami współpracy ze strony lokalnych organizacji są:
· Organizacja pozarządowa w znaczeniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia.
· Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku

Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwane dalej
„organizacjami”.

III. Cele i formy współpracy

Głównym celem jest wspieranie aktywności mieszkańców gminy poprzez włączanie 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 formą współpracy między Gminą Nowy Duninów a organizacjami jest
zlecenie realizacji zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy poprzez:

· powierzenie organizacjom realizacji 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 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr. 96,
poz. 873 ze zm.)

Do innych form współpracy należą:

• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w
celu ich zharmonizowania,

• tworzenie wspólnych projektów i pomoc merytoryczną przy ich realizacji,
• konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych odpowiednio do

zakresu działania w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

• pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych,

• współpraca przy realizacji konferencji, szkoleń, konkursów oraz akcji charytatywnych.

IV. Zadania publiczne przewidziane do realizacji we współpracy z organizacji w
2011 roku

Dotyczy:
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zadanie w zakresie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu może być realizowane
poprzez:

• organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w następujących dyscyplinach:

piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa.

• podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży.

V. Finansowanie programu

Program będzie finansowany w ramach budżetu gminy oraz w miarę możliwości ze
środków pozabudżetowych. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań
programowych, w szczególności na zadania własne gminy określa uchwała budżetowa.

VL   Postanowienia końcowe

Szczególne   warunki   ubiegania   się   o   dotację   przez   organizacje,   zasady   i   tryby
przyznawania, rozliczania i kontroli udzielonych dotacji, regulują przepisy:

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.).

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


