UCHWAŁA Nr XXXIV/293/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2005 rok
Na podstawie 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 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203
i Nr 210 poz. 2135) Rada Miejska w Drezdenku
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Drezdenko z organizacjami pozarządowymi
na 2005 rok w następującym brzmieniu:

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY
POZARZĄDOWYMI NA 2005 ROK

DREZDENKO

Z

ORGANIZACJAMI

Wstęp
Działalność organizacji pozarządowych jest ściśle związana z ustrojem demokratycznym
i ma istotny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniając się do aktywizacji
i integracji lokalnych społeczności.
Organizacji te skupiają ludzi dzielących wspólne zainteresowania i pasje, nieobojętnych
wobec tego, co dzieje się w ich otoczeniu.
Są to zatem ludzie wrażliwi, zaangażowani, dysponujący nierzadko dużą wiedzą
i doświadczeniem. Ich aktywność dotyczy wielu różnych dziedzin, takich jak pomoc
niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży zagrożonej patologią, kształtowanie świadomości
ekologicznej, upowszechniania kultury i zdrowego stylu życia. Dzięki tej aktywności,
podejmowanej samodzielnie lub we współpracy z władzami samorządowymi, w istotny sposób
zostaje wzbogacony zakres działań na rzecz mieszkańców Gminy.
Rada Miejska w Drezdenku, stając na stanowisku, że wspomaganie organizacji
pozarządowych jest realizacją zasady współpracy, która umacnia uprawnienia obywateli i ich
wspólnot oraz przekonania, że:
- dobre funkcjonowanie organizacji pozarządowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych
i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
- działalność organizacji pozarządowych pozwala na efektywniejsze zaspokojenie potrzeb
konkretnych grup mieszkańców, dzięki najlepszej znajomości tych potrzeb,
- sprawne funkcjonowanie organizacji pozarządowych pozwala na istotne odciążenie sektora
publicznego w realizacji niektórych działań,

uchwala niniejszą Uchwałę jako wyraz polityki władz Gminy wobec organizacji pozarządowych,
mających na uwadze zapewnienie im na terenie Gminy Drezdenko lepszych warunków
funkcjonowania oraz wspierania ich inicjatyw i działań.
Postanowienia ogólne
1. Program współpracy Gminy Drezdenko z organizacjami pozarządowymi, działającymi
na jej terenie zwany w dalszej części Programem, stanowi element polityki społeczno finansowej Gminy i określa zasady, formy i zakres współpracy organów samorządowych Gminy z
organizacjami pozarządowymi.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Drezdenko
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Drezdenku
3) Burmistrzu -należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko
4) Organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć podmioty nie zaliczane
do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków,
3. Współpraca między władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, dotyczy zadań
własnych Gminy, a w szczególności następujących dziedzin:
1) edukacji i wychowanie,
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
3) ochrony i promocji zdrowia,
4) działań na rzecz osób niepełnosprawnych
5) bezpieczeństwa i ład społecznego,
6) kultury i Ochrony dziedzictwa narodowego,
7) kultury fizycznej i rekreacji oraz turystyki,
8) ekologii i ochrony środowiska,
9) działalności na rzecz demokracji lokalnej,
10) promocji miasta, rozwoju regionalnego i lokalnego,
11) działalności na rzecz integracji europejskiej.
Cele Programu
4. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy władzami Gminy i
organizacjami pozarządowymi, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców Gminy Drezdenko, kreowaniu polityki społecznej oraz wzmacnianiu
aktywności społeczności lokalnej.
5. Celami szczegółowymi programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi są:
1) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności
lokalnych,
2) poprawa jakości usług publicznych,
3) objęcie szerszych grup potrzebujących usługami społecznymi dzięki zaangażowaniu
środków pozabudżetowych,
4) zmniejszenie kosztów ponoszonych przez budżet miasta na wykonywanie usług
publicznych przy utrzymaniu standardów świadczonych usług,

5) wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich i stymulowanie ich dzięki udziałowi
środków budżetu Gminy w rozwoju rynku usług społecznych oferowanych przez
organizacje pozarządowe,
6) zapewnienie efektywnego wykonywania zdań publicznych Gminy wynikających
z przepisów prawa przez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych.
Zasady współpracy Gminy Drezdenko z organizacjami pozarządowymi
6. 1. Współpraca Gminy Drezdenko z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu
o zasady jawności, partnerstwa, pomocniczości i efektywności.
1) Zasada jawności urzeczywistniana jest poprzez udostępnienie przez Gminę
współpracującym z nim organizacjom pozarządowym informacji o środkach
finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy, które mogą być przeznaczone w drodze
konkursów na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe,
terminach i celach priorytetowych poszczególnych Konkursów, kryteriach oceny
projektów i wynikach postępowania konkursowego. Zasada ta obliguje organizacje
pozarządowe do udostępniania Gminie danych dotyczących struktury organizacji,
sposobu funkcjonowania czy prowadzenia działalności statutowej.
2) Zasada partnerstwa zakłada wzajemny szacunek obu stron i jest realizowana poprzez
uczestnictwo organizacji pozarządowych w identyfikowaniu i definiowaniu problemów
mieszkańców Gminy, zgłaszaniu ofert odnośnie dziedzin i form współpracy,
proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje pozarządowe.
3) Zasada pomocniczości oznacza, że Gmina powierza organizacjom pozarządowym
realizację zadań własnych a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
4) Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu Gminy i organizacji pozarządowych
do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych tj.:
- w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów
- w sposób umożliwiający terminową realizację działań
- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Wyżej wymienione zasady stosuje się w szczególności na etapach udzielania i rozliczania
dotacji.
Formy współpracy
7. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer:
1) Informacyjnej przez:
a) utworzenie interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu
Miasta i Gminy (www.drezdenko.pl) lub współpracę nad utworzeniem takiej
platformy informacyjnej przez organizację pozarządową,
b) założenie i prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych
realizujących zadania publiczne,

c) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz
z podaniem wysokości środków przeznaczanych z budżetu Gminy na realizację tych
zadań, oraz o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych
oraz o sposobach ich rozstrzygnięć,
d) przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych
o realizacji zadań publicznych,
e) możliwość konsultowania aktów prawa miejscowego;
2) organizacyjnej przez:
a) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,
b) tworzenie zespołów reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się
wybranymi zagadnieniami publicznymi,
c) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań
ważnych dla lokalnego środowiska,
d) inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w Gminie,
e) współorganizowanie spotkań dotyczących współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi,
f) przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji niniejszej uchwały;
3) szkoleniowej przez:
a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych,
b) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania
środków z funduszy Unii Europejskiej,
c) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji
osiągnięć;
4) innych, obejmujących w szczególności:
a) wspieranie organizacji pozarządowych w uzyskaniu lokali z zasobów gminnych,
b) pomoc w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych,
c) wspieranie organizacji pozarządowych, starających się o środki z innych źródeł niż
budżet Gminy przez np. udzielenie rekomendacji
8. Finansowe formy współpracy odbywają się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U nr 96, poz. 873
z późn. zm.)
9. 1. Dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ujętego w § 3
ust. 1 odbywa się w trybie konkursów organizowanych dla organizacji pozarządowych
2. Publiczne środki finansowe na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje
pozarządowe zaplanowane zostały w toku prac nad budżetem i ujęte w budżecie Gminy
Drezdenko na rok 2005.
10. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań
publicznych.
11. Burmistrz czuwa nad zgodnym z umową wykorzystaniem środków przekazanych
organizacjom pozarządowym.
12. Stwierdzenie odstąpienia od zawarcia umowy lub niezgodnego z umową wykorzystania przez
organizację środków publicznych stanowi podstawę jej wykluczenia z postępowania
konkursowego.
Ocena realizacji programu

13. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu, mogą być zgłaszane
Radzie Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza.
14. Informacje dotyczące uwag, wniosków i propozycji, o których mowa w ust. 1, dotyczące
realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z Gminą projektów, będą
wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy oraz do opracowania przez Burmistrza
sprawozdania rocznym z realizacji Programu.
15. Miernikami
efektywności
Programu
będą
uzyskane
informacje
dotyczące
w szczególności:
1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej
społeczności;
2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy);
3) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych
zadań;
5) łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez
organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców;
6) wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej;
7) systemowych rozwiązań, problemów ważnych dla funkcjonowania Gminy.
16. Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji uchwały
do dnia 31 marca 2006r.

w terminie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

