
UCHWALA NR XVIII/l08/04
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie przyjecia programu wspólpracy gminy Regnów z organizacjami
pozarzadowymi w 2005 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113, poz. 984, 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. 1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art. 5 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.Nr 96, poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210, poz.
2135) Rada Gminy Regnów uchwala, co nastepuje:

§ l. Rada Gminy Regnów przyjmuje program wspólpracy Gminy Regnów z
organizacjami pozarzadowymi w 2005 roku w brzmieniu stanowiacym zalacznik do
Uchwaly.

§ 2. Wykonanie Uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

P~Acy
GrzegorzWojciechowski
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Zalacznik do Uchwaly
Nr XVIII/l08/04
Rady Gminy Regnów
z dnia 30.12.2004r.

Program wspólpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarzadowymi
w 2005 roku.

Glównym zadaniem samorzadu lokalnego jest stwarzanie optymalnych
warunków do funkcjonowania spoleczenstwa demokratycznego, jego rozwoju i
zaspakajania potrzeb w róznych dziedzinach zycia gospodarczego, spolecznego i
kulturalnego.
W realizacji powyzszego znaczaca role odgrywaja organizacje pozarzadowe, które na
zasadach partnerstwa i suwerennosci moga w znacznym stopniu wspomóc dzialania
samorzadów poprzez wspóldzialanie w realizacji okreslonych zadan publicznych.
Z ta mysla, Rada Gminy Regnów przyjmuje program wspólpracy z organizacjami
pozarzadowymi.

Cel nadrzedny

§ l. Stworzenie optymalnych warunków do zaspakajania zbiorowych potrzeb
mieszkanców i wspieranie ich aktywnosci obywatelskiej poprzez udzial organizacji
pozarzadowych w rozwiazywaniu problemów spolecznych wspólnoty samorzadowej.

Cele czastkowe

§ 2. 1. Rozwój sektora organizacji pozarzadowych wspierajacych dzialania
samorzadu lokalnego.

2. Wspomaganie dzialalnosci tych organizacji, majacej na celu rozpoznanie
potrzeb spolecznych i podejmowanie zadan uzupelniajacych dzialania samorzadu
lokalnego.

Partnerzy wspólpracy

§ 3. 1. Partnerami wspólpracy ze strony samorzadu lokalnego sa :
l) Rada Gminy Regnów
2) Wójt Gminy Regnów
3)Samodzielne stanowiska merytoryczne Urzedu Gminy oraz instytucje samorzadowe.

2. Partnerami wspólpracy ze strony organizacji samorzadowych prowadzacych
dzialalnosc na rzecz mieszkanców gminy Regnów sa :
- stowarzyszenia i fundacje niebedace jednostkami sektora finansów publicznych

i niedzialajace w celu osiagniecia zysku,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne Kosciola katolickiego, innych kosciolów i
zwiazków wyznaniowych, jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci
pozytku publicznego,
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-stowarzyszenia samorzadu terytorialnego.

Formy wspólpracy

§ 4. 1. Wspólpraca Gminy Regnów z organizacjami pozarzadowymi ma charakter
finansowy i pozafinansowy .

2. Do form wspólpracy finansowej zalicza sie zlecenie organizacjom
pozarzadowym i innym wyzej wymienionym podmiotom realizacji zadan publicznych,
bedacych zadaniami wlasnymi gminy poprzez :
1) powierzenie wykonania zadan wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji.
2) wspieranie zadan wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Do form wspólpracy pozafinansowej nalezy :
1) wzajemne informowanie sie o planowanych kierunkach dzialania i wspóldzialania.
2) konsultowanie z partnerami wspólpracy projektów uchwal i innych dokumentów
dotyczacych ich dzialalnosci statutowej
3) powolanie Zespolu Doradczego
4) tworzenie wspólnych projektów i pomoc merytoryczna w ich realizacji.
5) wspólpraca przy realizacji akcji charytatywnych.
6) pomoc w rozwiazywaniu biezacych problemów organizacyjnych.
7)promowanie i informowanie o wspólpracy w srodkach masowego przekazu,
Biuletynie Informacji Publicznej i poprzez inne formy.

§ 5. Sfery dzialan publicznych i zadania z zakresu tych sfer do zlecenia w 2005
roku podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

l) Sfera: Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielegnowanie polskosci oraz
swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Zadanie: Ochrona miejsc pamieci narodowych

2) Sfera: Ochrona i promocja zdrowia

Zadania:
a) Przeciwdzialanie alkoholizmowi:

zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleznionych od alkoholu
udzielanie rodzinom, w których wystepuje problem alkoholowy pomocy
psychospolecznej i prawnej, a w szczególnosci ochrony przed przemoca w
rodzinie
prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdzialania
narkomanii,
w szczególnosci dla dzieci i mlodziezy

b) Ochrona zdrowia -pozostala dzialalnosc
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prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkanców gminy,
w tym organizowanie bezplatnych badan np. badanie sluchu, mammografia
organizowanie konkursów wiedzy, konkursów plastycznych dla dzieci i
mlodziezy majacych na celu propagowanie zdrowego stylu zycia oraz
podnoszenie swiadomosci zdrowotnej

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

Zadania:
a) Organizowanie masowych imprez kulturalnych o charakterze festynów rodzinnych.
b) Organizowanie konkursów plastycznych, spotkan z twórcami kultury itp.
c) Ochrona dóbr kultury, w tym zabytków znajdujacych sie na terenie gminy:

4) Sfera: Upowszechnianie kultury fIzycznej i sportu.

Zadania :

a) Stwarzanie warunków prawno -organizacyjnych i ekonomicznych dla kultury
fizycznej i sportu w tym doskonalenie uzdolnien i sprawnosci fizycznej, wychowania i
rozwoju psychofizycznego w zakresie :
b) organizowanie zajec i wspólzawodnictwa sportowego, glównie w dyscyplinie pilki
noznej
c) Organizowanie wyjazdów na basen ( glównie dla dzieci i mlodziezy).
d) Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych.

5) Sfera: Ekologia i ochrona zwierzat oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Zadania:

a) Rozwój swiadomosci ekologicznej dzieci i mlodziezy
happeningi ekologiczne polaczone z sadzeniem drzew i krzewów

b) Przyblizanie problematyki ochrony srodowiska
organizowanie konkursów ekologicznych
zaangazowanie dzieci i mlodziezy w akcje popularyzujaca problemy ochrony
srodowiska np. : "Sprzatanie Swiata", "Dni Ziemi" itp.

c) promowanie obcowania z przyroda jako formy aktywnego spedzania wolnego
czasu:

rajdy piesze, rowerowe i inne,
poznawanie rezerwatów, parków krajobrazowych i pomników przyrody
zlokalizowanych na terenie Gminy i okolicy

d) Propagowanie tematyki ekologicznej wsród dzieci i mlodziezy mi.in. poprzez
materialy dydaktyczno-informacyjne z tego zakresu tj.: plakaty, kalendarze, ksiazki i
broszury, kasety wideo itp.
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6) Sfera: Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
zyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zadania :

a) Udzielanie posilków dzieciom wskazanym przez GOPS w okresie nauki w szkolach
nie prowadzacych stolówek szkolnych.

b) Przyznawanie pomocy rzeczowej.

7) Sfera: Dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych.

Zadania :

a) dzialania na rzecz doroslych osób niepelnosprawnych :
dzialania przygotowawcze dotyczace umieszczania osób w Srodowiskowym
Domu Samopomocy
zabezpieczenie potrzeb transportowych podmiotów dzialajacych na rzecz
niepelnosprawnych
rehabilitacja spoleczna
organizacja imprez integrowanych

8) Sfera :Porzadek i bezpieczenstwo publiczne oraz przeciwdzialanie patologiom
spolecznym

Zadania :

Wspieranie zadan okreslonych w Powiatowym programie zapobiegania przestepczosci
oraz porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli i Gminnego programu
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na rok 2005.

§ 6. Szczególowe zasady przyznawania dotacji, warunki ubiegania sie o dotacje
przez organizacje pozarzadowe, tryb przyznawania, rozliczania i kontroli udzielonych
dotacji okreslaja przepisy:
l) Ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003 (Dz. U. Nr 96, poz. 873 )
2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891 ) w sprawie wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

P~~~Cy~
Grzegorz Wojciechowski
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