
UCHWALA Nr XXVI/142|05
Rady Gminy Regnów

zdnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjgcia programu wspólpracy gminy Regnów z organizacjami
pozarz4dowymi na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr l42poz. l59l,Dz.IJ.22002r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, po2.984, Dz.U.Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z
2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.Nr 102 poz. 155, Nr 116 poz.
1203 iNr 161,po2.1759,22005r. Nr 172, poz.l44l iNr 175, poz.l457) oraz arr.5 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po21'tku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. Nr 96, po2.873,22004 r. Nr 64, po2.593, Nr l16 poz. 1203
oraz Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz.l298, Nr 169, poz.l420 i Nr 175,
poz.l462) Rada Gminy Regnów uchwala, co nastgpuj e:

$ l. Rada Gminy Regnów przyjmuje ,,Program wspólpracy Gminy Regnów z

organizacjami pozarzqdowymt na 2006 rok", w brzmieniu stanowi4cym zalqcznik do

uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Wójtowi Gminy.

g 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.



Zal4cznik do Uchwaly
Nr XXVI/142105
Rady Gminy Regnów
z dnia 29 .12.2005r

Program wspólpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarzqdorvymi w 200ó
roku

Glównym zadaniem samorzedu lokalnego jest stwarzanie optymalnych
wanrnków do funkcjonowania spoleczeistwa demokratycznego, jego rozwoju i
zaspakajanía potrzeb w ró2nych dziedzinach Zycia gospodarczego, spolec znego i
kulturalnego.
W realizacji powyzszego znaczqcqrolq odgrywaj4 organizacje pozarzqdowe, które na
zasadach partnerstwa i suwerennoéci moge w znacznym stopniu wspom óc dziaLania
samorz4dów poprzez wspóldzialanie w realizacji okreélonych zadaír ptsblicznych.
Z tq myéla, Rada Gminy Regnów przyjmuj e p¡ogram wspólpracy z organizaqami
pozarzqdowymi.

Cel nadrzpdny

$ I. Stworzenie optymalnych warunków do zaspakajania zbiorowych potrzeb
mieszkaúców i wspieranie ich aktywnoéci obywatelskiej poprzez udzia\ orymizacji
pozarzqdowych w rozwi4Tywaniu problemów spolecznych wspólnoty samorz4dowej.

Cele cz4stkowe

$ 2. l. Rozwój sektora organiz acji pozarzqdowych wspieraj qcych dzialania
samorz4du lokalnego.

2. Wspomaganie dzialalnoéci tych organizacji, maj qcej na celu rozpoznanie
potrzeb spolecznych i podejmowanie zadai uzupelniaiqcych dzialania samorz4du
lokalnego.

Partnerzy wspólpracy

$ 3. 1. Partnerami wspólpracy ze strony samorz4du lokalnego sE :
1) Rada Gminy Regnów
2)Wójt Gminy Regnów
3) Samodzielne stanowiska mer).toryczne UrzEdu Gminy oraz instytucj e
samorz4dowe

2. Partnerami wspólpracy ze stuony organizacji samorzqdowych prowadz4cych
dzialalnoéé ra rzecz mieszkaúców gminy Regnów s4:
-stowarzyszenia i fundacje niebpdqce jednostkami sektora finansów publicznvch i
niedzialajqce w celu osi4gnipcia zysku,



- osoby prawne i jednostki organizacyjne Ko5ciola katolickiego, innych koéciolów i
zwiEzków wyznaniowych, je2eli ich cele statutowe obejmuj4 prow adzenie dzialalnoéci
poZytku publicznego,
- stowarzyszenia samorz4du terytorialnego

Formy wspólpracy

$ 4. l.Wspólpraca Gminy Regnów z organizacjami pozarzqdowymi ma
charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Do form wspólpracy finansowej zalicza siq zlecenie organizacjom
pozarzqdowym i innym wyZej wymienionym podmiotom realizacji zadan publicznych,
bEdqcych zadaniami wlasnymi gminy poprzez :
l) powierzenie wykonania zadai wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,
2) wspieranie zadaf' wraz z udzieleniem dotacj i na dofinansowanie ich realizacji.

3. Do form wspólpracy pozafinansowej naleiry :
l) wzajemne informowanie sig o planowanych kierunkach dzialania i wspóldzialania,
2) konsultowanie z partnerami wspólpracy proj ektów uchwal i innych dokumentów
doty czqcy ch ich dzialalnoéci statutowej,
3) powolanie Zespolu Doradczego,
4) tworzenie wspólnych projektów i pomoc merytoryczna w ich realizacji,
5) wspólpraca przy realizacji akcj i charytatywnych,
6) pomoc w rozwiqzywaniu bieZ4cych problemów organizacyjnych,
7)promowanie i informowanie o wspólpracy w érodkach masowego przekazu,
Biuletynie Informacji publicznej i poprzez inne formy.

$ 5. Sfery dzialan ptúlicznych i zadania z zal<resl tych sfer do zlecenia w 2006
roku podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publi cznych:

l) Strefa: Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielpgnowanie polsko5ci oraz
éwiadomoSci narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Zadanie: Ochrona miejsc pamigci narodowych

2) Sfera: Ochrona i promocja zdrowia

Zadania'.
a) Przeciwdzialanie alkoholizmowi :
- zwigkszenie dostgpnoSci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzaleZnionych od alkoholu
- udzielanie rodzinom, w których wystppuje problem alkoholowy pomocy

psychospolecznej i prawnej, a w szczególnoéci ochrony przed przemoc4 w
rodzinie



- prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiqzywania problemów alkoholowych i przeciwdzialania
narkomanii,
w szczególnoéci dla dzieci r mlodzie?y

b) Ochrona zdrowia - pozostala dzialalnoSó
- prowadzenie akcji z zakesu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkaiców gminy,

w tym organizowanie bezplatnych badan np. badanie sluchu, mammografia
- organizowanie konkursów wiedzy, konkursów plastycznych dla dzieci i

mlodzie|y maj4cych na celu propagowanie zdrowego stylu iycia oraz
podnoszenie iwiadomoéci zdrowotnej

3) Sfera: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Zadania:

a) organizowanie masowych imprez kulturalnych o charakterze festynów rodzinnych,
b) organizowanie konkursów plastycznych, spotkaú z twórcami kultury itp.
c) ochrona dóbr kultury, w tym zabytków znajduj4cych sig na terenie gminy

4) Sfera : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zadania:

Stwarzanie warunków prawno -organizacyjnych i ekonomicznych dla kultury
fizycznej i sportu w tym doskonalenie uzdolniei i sprawnoSci fizycznej, wychowania i
rozwoju psychofrzycznego w zakesie :
a) organizowanie zajEó i wspólzawodnictwa sportowego, glównie w dyscyplinie pilki
noLnej
b) organizowanie wyjazdów na basen ( glównie dla dzieci i mlodziezy).
c) organizacja imprez rekreacyjno - sportowych.

5) Sfera : Ekologia i ochrona zwierz1t oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Zadania'.

a) Rozwój éwiadomoéci ekologicznej dzieci i mLodziely
- happeningi ekologiczne poleczone z sadzeniem drzew i krzewów
b) PrzybliZanie problematyki ochrony érodowiska
- organizowaniekonkursówekologicznych
- zaangaíowanie dzieci i mlodziezy w akcj E popularyzujqc4 problemy ochrony

érodowiska np. : ,,Sprz4tanie Swiata", ,,Dni Ziemi" itp.
c) promowanie obcowania z przyrodq jako formy akfrvnego spgdzania wolnego

C Z A S U :
- rajdy piesze , rowerowe i inne, m.in. écieZkami Bolimowskieso parku

Krajobrazowego



d) Propagowanie tematyki ekologicznej wÉród dzieci i mlodziely mi.in. poprzez
materialy dydaktyczno-informacyjne z tego zakresu tj.: plakaty, kalendarze,
ksi4Zki i broszury, kasety wideo itp.

6) Sfera: Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
Zyciowej oraz rvyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zadania'.

a) udzielanie posilków dzieciom wskazanym przez GOPS w okresie nauki w szkolach
nie prowadz4cych stolówek szkolnych.

b) przyznawanie pomocy rzeczowej.

7) Sfera: Dzialania n rzecz osób niepelnosprawnych.

Zadania'.

Dzialania na rzecz doroslych osób niepelnosprawnych :
- dzialania przygotowawcze dotyczqce umieszczania osób

Samopomocy
- zabezpieczenie potrzeb transportowych podmiotów

niepelnosprawnych
- rehabilitacja spoleczna
- organizacja imprez integrowanych

8) Sfera : Przeciwdzialanie patologiom spolecznym.

Zadania:

w Srodowiskowym Domu

dzialajqcych na rzecz

wspieranie zadaú okreslonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwi4zywania
Problemów Alkoholowych

$ 6. Szczególowe zasady przyznawania dotacji, warunki ubiegania sip o dotacjg przez
organizacje pozarz4dowe, tryb przyznawania, rozliczania i kontroli udzielonych
dotacji okreólaj4 przepisy:
1) ustawy o dzialalnoéci pozl'tku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia

2003 roku (Dz. U. Nr 96,po2.873 zpóin.zm.))
2) Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spolecznej z dnia 29

puídziemika2003 r ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891 ) w sprawie ofefi realizacji
zadania publicznego, ramowego wzom umowy o wykonanie zadania publicznego r
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadaria.


