
RADA GMINY
Fredropol

UCHWALA NR LVII/352/201 O
RADY GMINY FREDROPOL
z dnia 14 listopada 2010 roku

w sprawie przyiecia rocznego programu wspólpracy z organizaciami pozarzadowymi.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Z 2003r. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003r.)

Rada Gminy

uchwala

§1.

Uchwala sie program i zasady wspólpracy gminy Fredropol w 2011 roku z organizacjami
pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego,
o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003r. nr 96, poz. 873) zgodnie z zalacznikiem do niniejszej
uchwaly.

§ 2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Gminy Fredropol

§3.

Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Fredropolu, oraz na
stronach internetowych Gminy

§ 4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2011 roku.



RADA GMINY
Fredropol

ZALACZNIK
do Uchwaly LVII/352/2010

Rady Gminy Fredropol
z dnia 14 listopada 2010 roku

WSTEP

W demokratycznym spoleczenstwie organizacje pozarzadowe stanowia znakomita baze dla
rozwoju lokalnych spolecznosci, gdyz skupiaja najaktywniej szych i najbardziej wrazliwych
na sprawy spoleczne obywateli danego srodowiska. Niezbedne jest wlaczenie podmiotów
pozarzadowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.
Konstytucyjna zasada pomocniczosci oraz wynikajace z innych ustaw kompetencje jednostek
samorzadu terytorialnego stanowia podstawe rozwoju wzajemnych relacji miedzy
administracja publiczna a organizacjami pozarzadowymi.

PROGRAM I ZASADY WSPÓLPRACY

Gminy Fredropol z organizacjami pozarzadowymi oraz osobami prawnymi i z jednostkami
organizacyjnymi dzialajacymi na podstawie przepisów o stosunku Panstwa do Kosciola
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciolów i
zwiazków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, jezeli ich cele
statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami
jednostek samorzadu terytorialnego w 2010 roku.

§ 1

Glównymi podmiotami realizujacymi program sa:
a) Rada Gminy Fredropol i jej komisje w zakresie kreowania polityki spolecznej gminy oraz
okreslenia wysokosci srodków finansowych na jej realizacje,
b) Wójt Gminy Fredropol w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Rade Gminy w
Fredropolu,
c) Podmioty prowadzace dzialalnosc pozytku publicznego realizujace zadania publiczne w
oparciu o podpisane umowy z Gmina Fredropol.

§2

Celem wprowadzenia Programu wspólpracy gminy Fredropol z podmiotami prowadzacymi
dzialalnosc pozytku publicznego na 2011 rok jest ksztaltowanie demokratycznego ladu
spolecznego poprzez:
a) umacnianie w swiadomosci spolecznej poczucia odpowiedzialnosci za siebie, swoje
otoczenie, wspólnote lokalna oraz jej tradycje,



b) stworzenie warunków do zwiekszenia aktywnosci spolecznej mieszkanców gminy,
c) aktywizacja spolecznosci lokalnej,
d) zwiekszenie udzialu mieszkanców w rozwiazywaniu lokalnych problemów,
e) poprawa jakosci zycia, poprzez pelniejsze zaspokajanie potrzeb spolecznych,
1) integracje podmiotów polityki lokalnej obejmujacej swym zakresem sfere zadan
publicznych,

§3

Przedmiotem wspólpracy wladz gminy Fredropol z podmiotami prowadzacymi dzialalnosc
pozytku publicznego jest:
a) realizacja zadan gminy okreslonych w ustawach,
b) okreslanie potrzeb spolecznych i sposobów ich zaspakajania,
c) podwyzszanie efektywnosci dzialan kierowanych do mieszkanców gminy,

§4

Program wspólpracy dotyczy prowadzacych swoja dzialalnosc na terenie gminy Fredropollub
dla jej mieszkanców podmiotów prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego.

§5

Gmina Fredropol realizuje zadania publiczne we wspólpracy z podmiotami prowadzacymi
dzialalnosc pozytku publicznego.
Wspólpraca ta moze sie odbywac w szczególnych formach:
a) zlecania podmiotom prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego realizacji zadan
publicznych na zasadach okreslonych w ustawie,
b) wspóldzialanie w pozyskiwaniu srodków finansowych z innych zródel,
w szczególnosci z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
c) udzialu podmiotów prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego w dzialaniach
programowych samorzadu,
d) uzyczania badz wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków
komunalnych oraz udostepniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzacych dzialalnosc
pozytku publicznego,
e) promocji dzialalnosci podmiotów prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego w
mediach.

§6

l. Zlecanie realizacj i zadan publicznych podmiotom prowadzacym dzialalnosc pozytku
publicznego moze miec formy:
1) Powierzania wykonania zadan publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji, lub
2) Wspierania tych zadan, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wspieranie oraz powierzanie, o którym mowa w usL 1 odbywa sie po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba ze przepisy odrebne przewiduja inny tryb zlecania.
3. Powierzenie, o którym mowa w usL 1 pkt. 1 moze nastapic w innym trybie niz okreslony w
usL 2, jezeli dane zadanie mozna zrealizowac efektywniej w inny sposób okreslony w



odrebnych przepisach, w szczególnosci poprzez zakup uslug na zasadach i w trybie
okreslonym w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalnosci metod
kalkulacji kosztów oraz porównywalnosci opodatkowania.
4. Powolanie komisji konkursowej, zasady przeprowadzania konkursów, a w szczególnosci
tryb oceny ofert i kontroli wykonania zadan publicznych zlecanych do realizacji podmiotom
prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego okresli Wójt w drodze zarzadzenia.
5. Dotacje, o których mowa w pkt. l, nie moga byc udzielone na:
a) dotowanie przedsiewziec, które sa dofinansowywane z budzetu gminy lub jego funduszy
celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wczesniej przedsiewziec oraz refundacje kosztów,
c) budowe, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d) dzialalnosc gospodarcza podmiotów prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego,
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f) dzialalnosc polityczna i religijna·
6. Organizacja pozarzadowa i podmiot ubiegajacy sie o wsparcie finansowe gminy musi
wykazac w skladanej ofercie udzial srodków wlasnych.
7. Dofinansowanie realizacji zadan prowadzonych przez organizacje pozarzadowe i podmioty
przyznawane jest po uchwaleniu budzetu gminy.

§7

1. W roku 2010 gmina Fredropol bedzie wspierac lub powierzac zadania publiczne w
zakresie:

- pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- dzialalnosci charytatywnej;
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- ochrony i promocji zdrowia;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy i zagrozonych
zwolnieniem z pracy,
- dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych;
- dzialalnosci wspomagajacej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczosci;
- nauki, edukacj i, oswiaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- ekologii i ochrony zwierzat oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- porzadku i bezpieczenstwa publicznego oraz przeciwdzialania patologiom spolecznym;
- dzialalnosci wspomagajacej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarzadowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja
2003r., nr 96, poz. 873 z pózno zm.), w zakresie okreslonym w pkt 1-13.
2. Rozszerzenie wykazu zadan, które moga byc powierzone organizacjom pozarzadowym i
podmiotom, moze zostac dokonane na wniosek Wójta, po akceptacj i ich przez rade w drodze
zmiany uchwaly w sprawie rocznego programu wspólpracy gminy Fredropol z organizacjami
pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego.

§8



Wspólpraca w pozyskiwaniu srodków z innych zródel
1. Wladze gminy beda pomagaly podmiotom prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego
w pozyskiwaniu srodków z innych zródel finansowania niz budzet gminy.
W 2011 roku wsparcie samorzadu dotyczyc bedzie szczególnie pozyskiwania srodków z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
2. Pomoc gminy Fredropol obejmowac bedzie w miare mozliwosci:
a) informowanie o potencjalnych zródlach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
b) opiniowanie wniosków o dotacje ze zródel zewnetrznych,
c) promowanie ciekawych programów mogacych uzyskac srodki ze zródel zewnetrznych.
3. Podmioty prowadzace dzialalnosc pozytku publicznego, przygotowujace wnioski do
Europejskiego Funduszu Spolecznego, beda mogly ubiegac sie o dofinansowanie
z budzetu gminy wymaganego wkladu wlasnego.

§9

Warunkiem zlecenia przez gmine organizacji pozarzadowej lub podmiotowi zadania oraz
przekazania srodków z budzetu na jego realizacje jest zawarcie pisemnej umowy z
wnioskodawca wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Spolecznej 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 zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

§ 10

Wnioski, uwagi i propozycje dotyczace funkcjonowania Programu wspólpracy gminy
Fredropol z podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2011 rok moga
byc skladane RadzieGminyj za posrednictwem Wójta Gminy.

Wiceprzewodniczacy
Rady Gminy

Wlodzimierz Haliszczak


