Uchwała Nr XXXVII/271/2009
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z 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 późn zm. ) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się „Program współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na rok
2010” którego treść określa załącznik do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały XXXVII/271/2009
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Program
Współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi

§1
Podstawą Programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na rok
2010 zwanego dalej „Programem” jest 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 późn. zm.)
§2
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) „ustawie” – rozumie się prze to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn zm. ),
2) „gminie” – rozumie się przez to Gminę Pokój,
3) „podmiotach programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa
w art. 3 ustawy.
4) „dotacji” – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 106 ust. 2, pkt. 1 lit. d
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn zm. ),
5) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11,
ust. 2 i w art. 13 ustawy.
§3
Współpraca Gminy Pokój z podmiotami dotyczy zadań określonych w art. 7 ust.
1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591
z późn zm.), a w szczególności zadań w dziedzinie: profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.

§4
1.Zadaniami Programu w roku 2010 są:
1) wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
2) działania w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i związanej z uzależnieniami,
3) pomoc rodzinom uzależnionym
2.Na wniosek podmiotu Programu, Rada gminy może rozszerzyć listę zadań realizowanych
w 2010 r.

§5
1.Współpraca Gminy Pokój z podmiotami Programu może być realizowana w formach :
1) zlecenia podmiotom programu realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie,
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
3) konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania,
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych jednostek
2. Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym,
informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu.
§6
1. Udział podmiotów programu w wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez
Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których
działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
2. Zlecanie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji następuje poprzez:
1) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji,
2) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji,
3) pomoc techniczna i rzeczowa w zakresie realizacji zadań,
3. Dotacje, o których mowa w ust. 2 nie mogą być wykorzystane na :
1)
remonty budynków,
2)
zadania i zakupy inwestycyjne,
3)
zakupy gruntów,
4)
działalność gospodarczą,
5)
pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,
6)
działalność polityczną
§7
1. Zlecanie zadań, o których mowa w § 6 następuje, w trybie konkursu, chyba , że przepisy
odrębne przewidują inny tryb zlecania.
2. Konkurs i zasady jego przeprowadzenia dla określonego zadania ogłasza Wójt Gminy
nie wcześniej niż po przedstawieniu projektu budżetu gminy na dany rok.
3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 30 dni.
§8
Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 6, ust. 2, pkt. 1, może nastąpić w innym
trybie niż określony w § 7 ust. 1, jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej w inny
sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach
i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
§9
Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Rozporządzenie 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)

