UCHWAŁA Nr V/34/07
Rady Gminy Białogard
z dnia 2 lutego 2007 roku
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami na rok 2007.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5, ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Gminy uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) na rok
2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BIAŁOGARD
Jan Budzyński

UZASADNIENIE
Art.5, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ) nakłada obowiązek
uchwalenia programu współpracy Gminy Białogard z organizacjami pozarządowymi . Mając
na uwadze realizację ww obowiązku proszę o podjęcie uchwały zgodnie z załączonym
projektem.

Załącznik
do uchwały nr V/34/07
Rady Gminy Białogard
z dnia 2 lutego 2007 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BIAŁOGARD Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.
3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚĆI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ( DZ.U. Z 2003R. NR 96, POZ. 873).
WPROWADZENIE
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje zasady prowadzenia
działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystania z tej
działalności przez organy administracji publicznej w celu wykonywania zadań publicznych.
DZIAŁALNOŚCIĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO jest działalność społecznie użyteczna,
prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w
ustawie. Zadania te obejmują m.in.:
- pomoc społeczną,
- działalność charytatywną
- podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych,
- ochronę i promocję zdrowia,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
- upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn,
- działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
- kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
- porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
- upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji,
- ratownictwa i ochrony ludności,
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą,
- upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
- działania na rzecz integracji europejskiej,
- promocję i organizacje wolontariatu,
- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe.

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI są nie będące jednostkami sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki
nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym
fundacje i stowarzyszenia. Działalność pożytku publicznego prowadzić mogą także:
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby i jednostki organizacyjne
działające 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, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi może
odbywać się w szczególności w formach:
1. zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie,
2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich działania,
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji,
4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych, z
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej.
Współpraca ta odbywa się na zasadach pomocniczności, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:
1. powierzania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji lub
2. wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Powierzenie i wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują
inny tryb zlecania.

