
Uchwała Nr XXXIX / 306 / 10
Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 5 lutego 2010 r.

w  sprawie  uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  Gminy  Biesiekierz  z 
organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność 
pożytku publicznego na rok 2010.

Na podstawie:
- art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- 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. ) 
- art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ) – Rada 
Gminy w Biesiekierzu uchwala, co następuje :

§ 1
Uchwala się roczny program współpracy Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2
1. Wójt określa formy zlecania zadań publicznych oraz wysokość środków na poszczególne 
zadania.
2. Wójt ogłasza otwarty konkurs na zlecenie realizacji zadań publicznych oraz określa termin 
składania ofert.

§ 3
Wysokość środków finansowych na realizację zadań zleconych określa rada Gminy w uchwale 
budżetowej.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5
Traci moc Uchwała Nr XXVI/191/08 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 30 grudnia 2008 r. w 
sprawie  uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  Gminy  Biesiekierz  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok 
2009.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy
                                       /-/ Jan Lach 



Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/306/10
 Rady Gminy w Biesiekierzu

 z dnia 5 lutego 2010 r.

Program współpracy na rok 2010 Gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Celem programu jest prowadzenie przez Gminę Biesiekierz działalności w sferze zadań publicznych 
określonych  w  art.  4  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 
wolontariacie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.  3 
ust,.3 tej ustawy, w związku z wykonywaniem zadań samorządu w roku 2010.
Program adresowany jest do :

1. organizacji pozarządowych
2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie przepisów o stosunku 

państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

3. stowarzyszeń  jednostek  samorządu  terytorialnego,  prowadzących  odpowiednio  do 
terytorialnego  zakresu  działania  organów  samorządu  koszalińskiego,  działalność  pożytku 
publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

§ 1
1. Gmina Biesiekierz prowadzi działalność w sferze zadań publicznych,  określonych w art.  4 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 tej ustawy.

2. Rada Gminy  uchwalając  corocznie  budżet  będzie  zapewniać  w nim środki  finansowe  na 
wsparcie zadań organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.

3. Na realizację  zadań uprawnione podmioty  będą otrzymywać  pomoc finansową z budżetu 
Gminy oraz funduszy celowych, których dysponentem jest Gmina.

4. Współpraca Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może mieć 
charakter  finansowy i  pozafinansowy,  w oparciu o zasady :  pomocniczości,  suwerenności 
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

I tak :
a) w myśl zasady o pomocniczości przy suwerenności stron władze Gminy, respektując 

odrębność  i  suwerenność  zorganizowanych  wspólnot  obywateli,  uznają  ich  prawo 
samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów. W zakresie realizacji zadań 
należących do sfery publicznej współpracują z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami, wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację tych zadań w formie 
określonej m.in. w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

b) zgodnie z zasadą partnerstwa podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
na  zasadach  i  w  formach  określonych  w  przepisach  prawa  uczestniczą  w 
identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich 
rozwiązywania oraz wykonywaniu zdań publicznych

c) kierując  się  zasadą  efektywności  władze  Gminy  przy  zlecaniu  zadań  publicznych 
dokonują wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, 
przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, przy zastosowaniu w szczególności formy 
konkursów otwartych

d) mając na uwadze zasadę jawności, udostępnia się wszelkie informacje organizacjom 
pozarządowym  i  uprawnionym  podmiotom,  które  mogą  mieć  związek  z  realizacją 
zadań,  szczególnie  tych  finansowanych  przez  Gminę.  Zmiany,  cele  i  środki 
przeznaczone  na  realizacje  tych  zadań  będą  upublicznione  w  ogłoszeniach 
konkursów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Biesiekierzu.

§ 2
Główne kierunki działania :

a) podejmowanie  wspólnych  działań  na  rzecz  diagnozowania  problemów  i  potrzeb 
mieszkańców Gminy

b) współpraca  przy  opracowywaniu  i  realizacji  programów  na  rzecz  podnoszenia 
poziomu życia i zaspakajania potrzeb mieszkańców

c) koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych
d) stosowanie  sprawnego  systemu  informacji  o  aktualnie  obowiązujących  przepisach 

prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków finansowych na realizację 
programów



e) promocja  najskuteczniejszych  i  efektywnych  rozwiązań  realizowanych  przez 
organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych środowisk.

§ 3
 Formy współpracy Gminy z podmiotami realizującymi zadania pożytku publicznego :

a) formy współpracy finansowej :  
- wspieranie z budżetu Gminy przedsięwzięć zgodnych z celem i kierunkiem realizacji  zadań 

samorządu, m.in. poprzez udzielanie dotacji
- powierzanie zadań Gminy w formie zleconej przez udzielenie dotacji.
Sposób  i  tryb  finansowania  zadań  będzie  zależny  od  rodzaju  podmiotu  i  przedmiotu 
współdziałania,  zgodny z  obowiązującymi  przepisami prawa.  Jako główną formę finansowania 
zadań przez Gminę przewiduje się konkursy otwarte ofert.

b) formy współpracy pozafinansowej :
- udostępnianie sal Urzędu na szkolenia i konferencje
- prowadzenie  działalności  promocyjno-informacyjnej  dotyczącej  wspólnych  działań  Gminy, 

organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych
- tworzenie wspólnych zespołów konsultacyjnych przy identyfikowaniu problemów społecznych i 

definiowaniu zadań do realizacji w danym roku
- wymiana informacji  o planowanych kierunkach działalności  i  współdziałanie w kierunku ich 

harmonizowania
§ 4

Współpraca  między  władzami  samorządowymi  a  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami 
wymienionymi  w  ustawie  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  obejmuje  niżej 
wymienione zadania, które Gmina zamierza wspólnie realizować w 2010 roku :

1. zadania kultury fizycznej i sportu:
- organizacja  szkoleń  dzieci  i  młodzieży  uzdolnionej  sportowo  w  różnych  dyscyplinach 

sportowych
- organizacja festynów i imprez sportowo-rekreacyjnych

2. zadania w zakresie upowszechniania turystyki, współpracy i kontaktów:
- organizacja imprez turystycznych i rekreacji mieszkańców Gminy
- wydawnictwa turystyczne i promocyjne
- wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

3. zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
- opracowywanie programów rozwoju i  upowszechniania kultury oraz ustalanie zadań w tym 

zakresie
- organizacja obchodów świąt narodowych, rocznic i wydarzeń historycznych

4. zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
- wyrównanie  szans  osób  niepełnosprawnych  poprzez  prowadzenie  szkoleń  i  integracji  ze 

środowiskiem  oraz  likwidację  barier  psychologicznych,  architektonicznych  oraz 
komunikacyjnych

- wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
- wspieranie warsztatów terapii zajęciowej
- wielopoziomowa pomoc ludziom ubogim i bezdomnym
- realizacja programów zwalczania patologii społecznych oraz inicjowanie i wspieranie działań 

zmierzających do ograniczania zjawisk patologicznych
- wspieranie różnych form pomocy dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo
- zabezpieczenie  potrzeb  bytowych  dzieci  i  młodzieży  między  innymi  poprzez  organizację  i 

finansowanie wyżywienia oraz wypoczynku dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych

5.zadania  w  zakresie  bezpieczeństwa  publicznego,  edukacyjnej  opieki  wychowawczej  i 
oświaty:

- działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i ochrony zwierząt
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
- propagowanie działań w celu ograniczenia występowania negatywnych zjawisk społecznych 

spowodowanych alkoholizmem i narkomanią
- tworzenie i realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
- profilaktyka edukacyjna dzieci  i  młodzieży oraz dorosłych w zakresie niwelowania patologii 

społecznych.
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