
Uchwała nr IV/13/2006
Rady Gminy Świdnica

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie  przyjęcia  „Programu współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na rok 2007”.

Na podstawie 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 późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§  1. Przyjmuje  się  „Program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na rok 2007” .

§  2.1.  Program  obejmuje  relacje  między  Gminą  Świdnica,  zwaną  dalej  Gminą,  a 
organizacjami  pozarządowymi   oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
społecznie użyteczną, zwanymi dalej organizacjami. Określą dziedziny współpracy i formy 
realizacji  poszczególnych  działań  odbywających  się  na  zasadach:  pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

2. Organizacjami o których mowa w ust. 1 są organizacje pozarządowe, stowarzyszenia 
jednostek  samorządu  terytorialnego  oraz  osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne, 
działające  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.

Rozdział 2

Cele współpracy

§ 3. Celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy 
wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji oraz 
stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 
społeczności lokalnych.



Rozdział 3

Przedmiot współpracy

§  4.  Przedmiotem  współpracy  Gminy  z  organizacjami  jest  realizacja  zadań  publicznych, 
określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie 
odpowiadającym zadaniom gminy, a w szczególności:

1) wspieranie osób o niskim statusie materialnym,
2) pomoc osobom i rodzinom w sytuacji kryzysu,
3) pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom,
4) działania na rzecz osób w wielu senioralnym i samotnych,
5) działania  w  zakresie  profilaktyki  i  promocji  zdrowia,  w  tym  profilaktyki 

i rozwiązywania  problemów alkoholowych,
6) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych  dla dzieci i młodzieży,
7) opieka paliatywna,
8) wspieranie  inicjatyw  w  zakresie  tworzenia  i  bieżącego  funkcjonowania  szkół 

i placówek,
9) organizacja kolonii, obozów oraz innych  form wypoczynku dzieci i młodzieży,
10) prezentacja i promocja osiągnięć oświatowych, projektów i programów edukacyjnych,
11) wspieranie rozwoju i poprawy bazy gminnych organizacji pozarządowych, służących 

organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
12) realizacja  robót  budowlanych,  prac  restauratorskich  i  prac  konserwatorskich  przy 

zabytkach wpisanych do rejestru,
13) pielęgnowanie tradycji i patriotyzmu,
14) wspieranie działań wydawniczych z zakresu kultury,
15) wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną gminy,
16) wspieranie działań edukacyjnych w zakresie kultury,
17) upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 
18) wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
19) działania na rzecz poprawy standardu gminnych obiektów sportowych,
20) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
21) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
22) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca 

między społecznościami,
23) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

Rozdział 4

Formy współpracy

§ 5.1. Finansowe formy współpracy z organizacjami

1) zlecanie  organizacjom realizacji  zadań publicznych,  o  których  mowa w §3 
może mieć jedną z form:

a) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji,

b) wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji.



2) zlecanie  zadań  następuje  w  trybie  konkursu,  chyba  że  przepisy  odrębne 
przewidują inny tryb zlecania,

3) konkursy ogłasza Wójt Gminy, który również zatwierdza wyniki konkursów 
przeprowadzonych  przez  powołane  do  tego  celu  komisje,  w  których  skład 
wchodzą również przedstawiciele Rady Gminy Świdnica.

§ 5.2. Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami, a w szczególności:
1) wzajemne  informowanie  się  o  planowanych  kierunkach  działalności 

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
2) konsultowanie  z  organizacjami,  odpowiednio  do  zakresu  ich  działania, 

projektów   aktów  normatywnych  w  dziedzinach  dotyczących  działalności 
statutowej tych organizacji,

3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
4) pomoc w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na działalność statutową,
5) udostępnianie, na preferencyjnych warunkach, obiektów Gminy na działania 

statutowe organizacji,
6) pomoc w uzyskaniu środków finansowych z innych źródeł,
7) konsultacje,  szkolenia,  celem  podniesienia  sprawności  funkcjonowania 

organizacji,
8) pomoc  w  nawiązywaniu  kontaktów  zagranicznych  z  organizacjami 

o podobnym charakterze, zwłaszcza w miejscowościach partnerskich Gminy,
9) promocja organizacji przez Gminę,
10) wspieranie organizacji przez jednostki organizacyjne Gminy.

Rozdział 5

Ogólne zasady finansowania 

§ 6. W budżecie Gminy na rok 2007 zostaną zabezpieczone środki finansowe na „Program 
współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność społecznie użyteczną na rok 2007”.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy Świdnica

/-/ Henryk Sara 



Uzasadnienie 
do uchwały nr IV/13/2006

Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie  przyjęcia  „Programu współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na rok 2007”.

Ustawa  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie 

nakłada  na  gminę  obowiązek  uchwalania  rocznego  programu  współpracy  z  podmiotami 

prowadzącymi działalność społecznie użyteczną.

Mając na uwadze obowiązek zaspokajania przez Gminę potrzeb jej mieszkańców, podejmuje 

się działania służące wspieraniu zadań, realizowanych przez wskazane w uchwale podmioty. 

Program reguluje sferę relacji pomiędzy Gminą z wymienionymi organizacjami, określając 

jednocześnie  dziedziny  i  formy  współpracy  w  realizacji  zadań,  jakie  na  Gminę  nakłada 

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

          Sporządził:
Inspektor ds. Promocji Gminy
i kontaktów z mediami     
  /-/ Janusz Waligóra
       

Sekretarz Gminy
/-/ Jadwiga Generowicz

Radca Prawny
/-/ Katarzyna Kwiatkowska
Projekt nie budzi zastrzeżeń
           


