
Uchwała Nr XXVII/247/2009 
Rady Gminy Świlcza 

z dnia  17  lutego  2009 r. 
 
 
w sprawie programu współpracy - na rok 2009 - Gminy Świlcza z organizacjami 
pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
                      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
 
 Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) 

oraz 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 późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy stanowi, co następuje: 
 
 
 
      § 1. 
 
Uchwala się Program współpracy - na rok 2009 - Gminy Świlcza z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 

z późniejszymi zmianami) w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

 
 

§ 2. 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 
      § 3. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

                                                                                                          
                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr XXVIII247/2009 
Rady Gminy Świlcza z dnia 17 lutego 2009r. 

     
      

 
 
PROGRAM  WSPÓŁPRACY - NA ROK 2009 - GMINY  ŚWILCZA Z  ORGANIZACJAMI  
POZARZĄDOWYMI   ORAZ   PODMIOTAMI   O  KTÓRYCH  MOWA W   ART. 3  UST. 3  USTAWY  
Z   DNIA   24  KWIETNIA   2003 r.  O  DZIAŁALNOŚCI   POŻYTKU PUBLICZNEGO 
I  O   WOLONTARIACIE. 
 
 
 
 Mając na względzie jak najlepsze i jak najbardziej efektywne zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz rozwiązywania jej problemów; rozumiejąc, że 

działania organizacji pozarządowych mogą stanowić ważne ogniwo aktywności społeczno-

gospodarczej Gminy oraz istotne uzupełnienie  działań administracji publicznej w sferze 

zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, Rada Gminy stanowi niniejszy Program.  

 
§ 1. 
 

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi 

zmianami), 

b) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne 

i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, 

c) programie - rozumie się przez to niniejszy Program  współpracy na rok 2009 Gminy  

Świlcza z  organizacjami  pozarządowymi   oraz   podmiotami   o  których  mowa w   

art. 3  ust. 3  ustawy  z   dnia   24  kwietnia   2003 r.  o  działalności   pożytku   

publicznego   i  o   wolontariacie.  

 
§ 2. 

 
Celem Programu jest: 

1) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, 

2) tworzenie warunków umożliwiających pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców 

Gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

3) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, 

realizowanych aktualnie  przez Gminę, 

4) wykorzystanie potencjału i możliwości skutecznego i efektywnego działania organizacji, 

5) zwiększenie ilości  świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu, 

6) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych. 
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§ 3. 

 
Cele, o których mowa w § 2, realizowane będą poprzez: 

1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie  się o planowanych 

kierunkach działalności, 

2) wykorzystanie potencjału organizacji, 

3) zlecanie organizacjom zadań na zasadach określonych w ustawie, 

4) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami o podobnym 

charakterze z innych państw, 

5) wprowadzanie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych dotyczących przedmiotów 

opodatkowania służących do prowadzenia przez organizacje działalności związanej z 

realizacją zadań Gminy, w zakresie nie objętym zwolnieniami ustawowymi, 

6) udostępnianie organizacjom prowadzącym działalność związaną z wykonywaniem 

zadań Gminy nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych, 

7) udzielanie organizacjom pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację 

zadań publicznych ze źródeł innych niż budżet Gminy, 

8) zapewnienie na każdym etapie postępowania przestrzegania zasad pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  

 
 

§ 4. 
  
1. W roku 2009 współpraca Gminy z organizacjami obejmuje realizację zadań publicznych 

w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

2. Współpraca w zakresie realizacji zadań w sferze określonej w ust. 1, może być 

realizowana w formie  zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych Gminy w trybie 

i na zasadach określonych w ustawie poprzez: 

1) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, 

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na 

dofinansowanie  ich realizacji. 

 
§ 5. 
 

1. Środki finansowe na realizację Programu zabezpiecza się w budżecie Gminy 

na 2009 r.  

2. Wielkość środków, o których mowa w ust. 1, może zostać zwiększona, jeżeli w trakcie 

roku budżetowego organizacje z własnej inicjatywy złożą ofertę realizacji zadań 

publicznych.        


