Uchwała Nr XXIV/183/2008
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności poŜytku
publicznego na rok 2009

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) Rada Miejska Krzywinia
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego, który stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Roman Majorczyk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIV/183/ 2008
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 19 grudnia 2008 r.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym,
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego, a takŜe ze stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi reguluje formy, obszary oraz
zasady współpracy Gminy Krzywiń z tymi podmiotami.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Roman Majorczyk

Załącznik
do uchwały nr XXIV/183/2008
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 19.12.2008 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

§ 1. Postanowienia ogólne:
1. Ilekroć w tekście niniejszego programu jest mowa o:
1) ustawie – naleŜy przez to rozumieć, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),
2) organizacjach – naleŜy przez to rozumieć, organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie,
3) dotacjach – naleŜy przez to rozumieć, dotacje w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
4) konkursie – naleŜy przez to rozumieć, konkurs na dotacje z budŜetu na realizację
zadań gminy.
ROZDZIAŁ I
Cele programu
§ 2. Celem programu jest:
1. Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej.
2. Włączenie organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych: wykorzystanie
potencjału społeczeństwa obywatelskiego w poszerzeniu oferty świadczonych usług oraz
lepsze dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców gminy.
3. Zwiększenie wpływu społeczności lokalnej na kreowanie polityki społecznej w gminie.
4. Określenie zasad, obszarów i form współpracy.
5. Zwiększenie konkurencyjności poprzez umoŜliwienie organizacjom występowania
z ofertami realizacji niektórych zadań publicznych.
ROZDZIAŁ II
Kierunki polityki Gminy wobec organizacji pozarządowych
oraz zasady i formy współpracy
§ 3. Rada Miejska postanawia:
1. Zapewnić organizacją pełny dostęp do informacji o tematach prac samorządu.
2. Konsultować z organizacjami projekty aktów prawa lokalnego dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.
3. Zlecać realizację niektórych zadań samorządu organizacjom działającym na terenie
gminy.
4. Zadania realizowane przez organizację mogą być finansowane lub wspierane w inny
sposób przez budŜet gminy.
5. Przekazywanie środków finansowych organizacjom moŜe następować wyłącznie w trybie
postanowień ustawy i niniejszego programu.
§ 4. Samorząd gminny i organizację współpracować będą w dziedzinach wymienionych
w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 5. Partnerami Gminy w realizacji programu współpracy mogą być wyłącznie organizacje
posiadające swoją siedzibę w Gminie Krzywiń i działające na rzecz jej mieszkańców.
§ 6. 1. Funkcję koordynatorów współpracy pełnią:
1) z organizacjami realizującymi zadania z zakresu sportu, turystyki i kultury – inspektor
ds. kultury, sportu i promocji Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu,
2) z Ochotniczymi StraŜami PoŜarnymi – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu
Miasta i Gminy w Krzywiniu,
3) w stosunku do pozostałych organizacji – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Krzywiń.
2. Koordynatorzy będą wszczynać procedurę przyznawania wsparcia finansowego
organizacjom.
3. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działalnością koordynatorów sprawuje
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.
§ 7. Organizacje mogą uzyskać następujące formy wsparcia ich działalności:
1) dotacja,
2) pomoc w uzyskaniu lokalu,
3) nieodpłatne udostępnienie lokalu na spotkania członków organizacji,
4) współpracę w pozyskiwaniu środków finansowych z fundacji i funduszy europejskich,
5) pomoc w zakresie nawiązywania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
ROZDZIAŁ III
Zasady przyznawania dotacji
§ 8. 1. Organizacja zainteresowana pozyskaniem dotacji z budŜetu gminy składa ofertę
realizacji zadania publicznego wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków
publicznych wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
2. Gmina moŜe ogłosić konkurs ofert na zasadach określonych w art. 13 ustawy.
3. Dotacje mogą być przyznane organizacjom spełniającym wymogi art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
zarejestrowanym w gminie Krzywiń i prowadzącym działalność na rzecz mieszkańców gminy
Krzywiń.
4. Dotacji nie moŜna udzielać na prowadzenie działalności gospodarczej, politycznej,
religijnej, finansowanie inwestycji lub prowadzenie biura.
§ 9. 1. Na realizację niewielkich przedsięwzięć realizowanych w ciągu jednego roku
w ramach działalności statutowej, mogą być przyznane granty (dotacje przedmiotowe).
2. Konkursy ofert ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.
3. Wysokość grantu nie moŜe przekraczać 50% kosztów całego przedsięwzięcia.
4. Wnioski będą rozpatrywane w trybie określonym w § 9.
5. Rozliczenie dotacji nastąpi na zasadzie refundacji kosztów przedsięwzięcia do wysokości
przyznanej kwoty. Sprawozdanie z wykonania zadania przez organizację winno być
sporządzone na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania.

6. Dofinansowane będą przede wszystkim przedsięwzięcia ujęte w kalendarzu imprez
gminnych.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
§ 10. 1. Kontroli prawidłowości wydatkowania kwot dokonuje Skarbnik Urzędu Miasta
i Gminy Krzywiń.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem, stosuje się przepisy ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Roman Majorczyk

