Uchwała nr XL/190/05
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra
z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr
113, poz.984, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr 214, poz.1806; z
2004 r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Nr 153, poz.1271 oraz z 2005
r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457), w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariace (Dz.U. Nr 96, poz.873, zm. Dz.U. z
2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135 oraz z 2005 r. Dz.U. Nr 155,
poz.1298, Nr 169, poz.1420) Rada Gminy Kamienna Góra uchwala:

PROGRAM
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA ROK 2006
§1
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w Programie mowa jest o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873);
2) Programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy Kamienna Góra z
organizacjami pozarządowymi w 2006 r.;
3) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i
jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
4) Jednostce koordynującej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu (referat
lub samodzielne stanowisko pracy) wykonującej czynności związane ze współpracą z
organizacjami pozarządowymi;
2. Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych
Gminy, wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji
pozarządowych.
3. Program określa zasady, formy i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Kamienna
Góra z organizacjami pozarządowymi.
§2
Podmioty współpracy
Podmiotami realizującymi współpracę są:
1) Rada Gminy i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy oraz
priorytetów w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi;
2) Wójt Gminy – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy;
3) Jednostka koordynująca – w zakresie bieżącego wspomagania i współpracy z organizacjami
pozarządowymi realizującymi zadania publiczne;
4) Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na terenie Gminy Kamienna Góra lub
dla jego mieszkańców – bez względu na siedzibę organizacji.
§3
Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych
określonych w ustawie.
§4
1. W roku 2006 priorytetowe znaczenie nadaje się działaniom w zakresie:
1) Oświaty, które mogą być realizowane poprzez:
a) organizację form wypoczynku dzieci i modzieży w czasie wakacji i ferii,
b) organizację zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych patologią społeczną,
c) profilaktyki i przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży
poprzez szkolenia nauczycieli i pedagogów szkolnych.
2) Pomocy społecznej, które mogą być realizowane poprzez:
a) zapewnienie schronienia, posiłku i odzieży osobom tego pozbawionym,
b) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
c) prowadzenie świetlic dla dzieci,
d) organizację wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin i z rodzin patologicznych,
e) wspieranie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3) Ochrony środowiska naturalnego, które mogą być realizowane poprzez upowszechnianie i
promocję programów ochrony środowiska.
4) Rozwiązywanie problemów alkoholowych, które mogą być realizowane poprzez:
a) prowadzenie punktów konsultacyjnych,
b) prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.
5) Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, które mogą być realizowane poprzez:
a) organizację imprez kulturalnych,
b) ochronę dziedzictwa narodowego,
c) promocję gminy Kamienna Góra.
6) Ochronę ludności, które mogą być realizowane poprzez:
a) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
b) wspieranie ratownictwa górskiego,
c) popularyzację wiedzy o ochronie ludności i mienia.
7) Kultury fizycznej i sportu, które mogą być realizowane poprzez:
a) organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
b) organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.
8) Turystyki i wypoczynku, które mogą być realizowane poprzez:
a) wytyczanie nowych szlaków turystycznych,
b) promocję gminy Kamienna Góra.
9) Zwalczanie bezrobocia, które mogą być realizowane poprzez:
a) działania informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania środków z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej,
b) tworzenie warunków do podejmowania działalności gospodarczej i powstawania nowych
miejsc pracy.
2. Wójt na wniosek podmiotów Programu lub na podstawie własnego rozeznania potrzeb
lokalnych, może określić w ciągu roku inne zadania priorytetowe, które będą stanowiły
uzupełnienie powyższych działań.
§5
Zasady i formy współpracy
Gmina realizuje zadania publiczne, wymienione w § 4 we współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
§6
Pozafinansowe formy współpracy
1. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi w następujących sferach:

1) informacyjnej poprzez:
a) prowadzenie serwisu informacyjnego na stronach internetowych Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Kamienna Góra (www.bip.kamiennagora.tensoft.pl),
b) informowanie na stronach internetowych o zadaniach publicznych, które będą realizowane
oraz ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych i o sposobach ich
rozstrzygnięć,
c) przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów lokalnych o realizacji zadań
publicznych,
d) konsultowaniu aktów prawa lokalnego (w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi),
2) organizacyjnej poprzez:
a) organizowanie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym i uczestniczenie
w ich pracy,
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) przygotowanie i monitorowanie zawieranych przez Gminę porozumień z organizacjami
pozarządowymi na realizację zadań publicznych,
f) prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie realizacji
zadań publicznych z budżetu Gminy,
g) przygotowanie sprawozdań i analiz dotyczącyh realizacji niniejszego Programu
3) szkoleniowej poprzez:
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, prezentacji, osiągnięć.
4) w innych formach, obejmujących w szczególności:
a) pomoc w przygotowaniu aplikacji programów, których realizacja wymaga współpracy kilku
podmiotów,
b) wspomaganie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
c) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

