Załącznik do uchwały Nr XIX/148/08
Rady Gminy Lisewo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Program współpracy w 2009 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi,
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 oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku
publicznego.

Rozdział 1
Wstęp
§ 1. Zadaniem samorządu jest tworzenie prawa lokalnego sprzyjającego rozwojowi
organizacji obywatelskich oraz stosowanie przyjaznej praktyki współpracy opartej na
zasadzie udzielania pomocy. To, czy organizacje wykorzystają moŜliwości z tym związane,
zaleŜy od ich aktywności. Samorząd liczy, Ŝe sektor pozarządowy Gminy Lisewo będzie się
wzmacniał i profesjonalizował, stając się kreatorem nowych rozwiązań społecznych.
W związku z tym, Ŝe rzeczywistość przynosi nowe nieprzewidziane wyzwania, samorząd
Gminy Lisewo deklaruje otwartość na nowe formy współpracy, licząc zwłaszcza na
innowacyjne pomysły organizacji. Od organizacji oczekuje gotowości do współpracy na rzecz
dobra wspólnego mieszkańców Gminy Lisewo oraz respektowania obowiązujących
przepisów i ustaw.
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.);
2) Gminie - rozumie się przez to Gminę Lisewo;
3) podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy;
4) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zpóźn.zm.)
5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2
i w art. 13 ustawy.
Rozdział 2
Cel programu
§ 3. Celem programu współpracy z podmiotami Programu w 2009 r. jest efektywne
wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców
Gminy Lisewo. Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez:
1) określenie priorytetowych zadań publicznych;
2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań;
3) wykorzystanie potencjału i moŜliwości organizacji pozarządowych;
4) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich efektywności.

Rozdział 3
Przedmiot współpracy
§ 4.1.Przedmiot współpracy stanowią zadania określone w ustawie o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, naleŜące do zadań własnych gminy.
2. Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami Programu moŜe być:
1) wspólne diagnozowanie waŜnych dla mieszkańców potrzeb społecznych i tworzenie
systemowych rozwiązań waŜnych problemów społecznych;
2) konsultowanie z właściwymi tematycznie organizacjami pozarządowymi projektów prawa
lokalnego;
3) koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;
4) współpraca przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania;
5) promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje
pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb
mieszkańców Gminy Lisewo;
6) gromadzenie środków na działalność z innych źródeł niŜ budŜet gminy poprzez:
a) opiniowanie wniosków o dotacje celowe,
b) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł,
c) konsultacje projektów na etapie ich przygotowywania,
d) wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne,
e) organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych jako forum wymiany informacji na
temat podejmowanych działań, moŜliwość wymiany doświadczeń i spostrzeŜeń,
nawiązania współpracy i koordynacji podejmowanych działań.
Rozdział 4
Zlecenie zadań
§ 5. 1. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych
przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których
działalność statutowa jest zgodna z rodzajem zlecanego zadania.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego moŜe mieć jedną z form:
l) powierzenia wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;
2) wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
§ 6. Zlecanie zadań, o których mowa w § 5 następuje w trybie konkursu chyba, Ŝe
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
Rozdział 5
Priorytety realizacji zadań publicznych
§ 7. 1. Gmina i podmioty Programu w 2009 r. w sferze zadań publicznych współpracować
będą w szczególności w następujących dziedzinach:
1) kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka noŜna,
b) upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka siatkowa,
c) organizacji przedsięwzięć i programów dotyczących usportowienia dzieci i młodzieŜy
poprzez prowadzenie zajęć w róŜnych dyscyplinach sportowych, oraz organizację
zawodów i turniejów sportowych,
d) organizacji masowych imprez rekreacyjno – sportowych, turystycznych dla dzieci,
młodzieŜy i dorosłych mieszkańców Gminy,
e/ organizacji wypoczynku dzieci i młodzieŜy w czasie ferii zimowych i wakacji,
szczególnie ze środowisk zagroŜonych i o niskim statusie materialnym;
2) kultury i sztuki w zakresie:

a) organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów,
występów artystycznych, spektakli, konkursów, w tym fundowanie nagród,
b) organizacji imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieŜy (pikniki, festyny);
3) pomocy społecznej w zakresie:
a) opieki nad osobami bezdomnymi i wspomaganie osób niezaradnych Ŝyciowo,
b) pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz
wyrównywania szans tych osób,
c) integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym;
4) ochrony i promocji zdrowia w zakresie:
a) działań na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
b) przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym,
c) promocji zdrowia poprzez upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa;
5) porządku i bezpieczeństwo publicznego w zakresie:
a) działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy,
b) wsparcia rodzin zagroŜonych przemocą w rodzinie;
6) promocji zatrudnienia w zakresie: aktywizacji osób bezrobotnych i zagroŜonych
zwolnieniem z pracy;
7) promocji gminy w zakresie: wydania serii widokówek, folderów, kalendarzy itp.
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy na podstawie własnego rozeznania potrzeb
lokalnych lub na wniosek podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego moŜe
określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację przez
podmioty Programu.
Rozdział 6
Finansowanie i realizacja programu
§ 8. Program będzie finansowany ze środków własnych Gminy. Wysokość środków
przewidzianych na realizację zadań w szczególności na zlecenie zadań własnych gminy
podmiotom Programu określono w budŜecie gminy na 2009 r.
§ 12. Program współpracy będzie realizował Wójt Gminy przy pomocy Urzędu Gminy i
jednostek organizacyjnych gminy.

