UCHWAŁA Nr XV/123/2008
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 14 lutego 2008 roku
w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami z nimi zrównanymi działającymi
na terenie gminy Szemud” na rok 2008”.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst.jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm)
i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873, z
późn.zm) Rada Gminy Szemud uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „ Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami z nimi zrównanymi działającymi na terenie gminy Szemud” na rok
2008” w następującym brzmieniu:
PROGRAM WSPÓŁPRACY
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Szemud na rok 2008.
I. Wstęp
Aktywna działalność organizacji pozarządowych i prowadzących działalność
pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego.
Organizacje te wspierają samorząd w rozwiązywaniu ważnych problemów
społecznych, tworzą warunki do udziału obywateli w życiu społeczności
lokalnej, aktywizują i integrują różne grupy społeczne. Samorząd przekonany o
korzyściach płynących z dotychczasowej współpracy z organizacjami
pozarządowymi, które
w różnych formach i zakresach współdziałały w realizacji zadań publicznych
gminy w sferze zadań publicznych określonych w ustawach, mając na względzie
podniesienie jakości życia mieszkańców, deklaruje wolę współpracy

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność publiczną w oparciu o wspólnie przyjęte założenia niniejszego
programu.
II. Postanowienia ogólne
1. Program jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki
społecznej.
2. Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych
Gminy Szemud z organizacjami a także priorytety zadań publicznych, których
realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.
3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
a) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.);
b) działalności pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność
społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje w sferze zadań
publicznych określonych w cytowanej ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
c) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe
(tj. organizacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych
i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki
nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów
ustaw,w tym fundacje i stowarzyszenia), osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego prowadzących odpowiednio do
terytorialnego zakresu działania organów gminy działalność pożytku
publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów;
d) Programie – rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Szemud
z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego i stowarzyszeniami na 2008 rok”;
e) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1
i art. 118 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r., o finansach publicz
nych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.);
f) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert;
g) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Szemudzie
h) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Szemud
i) powierzenie – należy przez to rozumieć przeniesienie realizacji ustawowego zadania własnego Gminy o dużym znaczeniu społecznym lub innego

zadania publicznego wraz z kompetencjami i finansowym zabezpieczeniem
realizacji tego zadania na organizację legitymującą się doświadczeniem.
4. Obszar współpracy Gminy Szemud i organizacji obejmuje w szczególności
sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
III. Podmioty programu.
1. Podmiotami programu zwanymi dalej „ podmiotami programu” są:
1) organizacje pozarządowe,
2) osoby prawne 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,
2. Program nie obejmuje podmiotów, do działalności których nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U Nr 96 poz. 873, ze zm.
IV. Realizatorzy programu.
W realizacji programu uczestniczą:
1) Rada Gminy Szemud i jej Komisje - w zakresie wytyczania polityki
społecznej i finansowej,
2) Wójt Gminy Szemud – w zakresie realizacji polityki
społecznej i finansowej Gminy wytyczonej przez Radę Gminy,
3) Komisja konkursowa – w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu
ofert na realizację zadań zleconych podmiotom programu,
4) Właściwa merytorycznie Komisja Rady Gminy Szemud oraz Gminna
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w zakresie
opiniowania wniosków o przyznanie dotacji.
V. Zasady współpracy.
1. Zasada pomocniczości – powierzenie podmiotom programu tych zadań,
które mogą być zrealizowane efektywniej niż poprzez samorząd gminny
2. Zasada suwerenności stron – zachowanie autonomii i nie ingerowanie
w wewnętrzne sprawy podmiotów programu.
3. Zasada partnerstwa – współpraca na równych prawach i na zasadzie
dobrowolności udziału.
4. Zasada efektywności – dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągania

najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych przy danych środkach
i możliwościach.
5. Zasada uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy
6. Zasada jawności - stosowanie jawnych kryteriów finansowych
i pozafinansowych oraz publikowanie informacji o przyznanych w danym
roku środkach w miesięczniku „Lesok”.
VI. Priorytety zadań
Określa się następujące priorytety w realizacji programu:
1.w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom:
1) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem

problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób
uzależnionych od alkoholu – członków stowarzyszeń i ich rodzin
wraz z prowadzeniem programów terapeutycznych skierowanych
do osób borykających się z problemami alkoholowymi
wychodzących z choroby oraz ich małżonków,
2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii
w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób
uzależnionych od narkotyków,
3) organizacja konkursu plastycznego dla przedszkoli , szkół
podstawowych i gimnazjów oraz szkół średnich o tematyce
antyalkoholowej,
4) prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci pochodzących
z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową,
5) prowadzenie świetlic środowiskowo-integracyjnych,
6) prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Szemud w trakcie ferii zimowych i wypoczynku
letniego.
2. w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia:
1) prowadzenie działań polegających na wspieraniu osób i ich rodzin
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwiających im życie w warunkach odpowiadających
godności człowieka,
2) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego
ubrania osobom tego pozbawionym
3) prowadzenie działań w zakresie organizowania rehabilitacji
medycznej dla osób niepełnosprawnych

4) pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniem alkoholowym w
zakresie dostępu do specjalistycznych placówek medycznych.
4. w zakresie kultury i sztuki:
1) organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz
profesjonalnych projektów i programów obejmujących różne
obszary kultury w tym warsztaty artystyczne,
2) organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Szemud
( m. in. Pikników i festynów ),
3) podejmowanie działań kształtujących świadomość narodową,
kulturową i obywatelską
4) organizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci z rodzin
dotkniętych patologiami społecznymi.
5) prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży szczególnie
uzdolnionych w tym: w dziedzinie muzyki, malarstwa, rzeźbiarstwa
i innych dziedzin sztuki.
6) podejmowanie działań służących podtrzymywaniu tradycji
narodowych i regionalnych
5. w zakresie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji:
1) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla
mieszkańców Gminy Szemud
2) organizacja współzawodnictwa sportowego szkół dzieci
i młodzieży,
3) aktywizacja środowiska młodzieżowego poprzez propagowanie
różnych dyscyplin sportowych
4) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych
6. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
1) aktywizacja intelektualna, kulturalna i ruchowa osób w wieku
emerytalnym,
2) propagowanie idei samorządności wśród młodzieży szkół
gimnazjalnych,
3) organizowanie różnego rodzaju
konkursów o charakterze
edukacyjnym
Przedstawiony powyżej katalog priorytetowych zadań realizowanych w 2008
roku nie wyłącza możliwości powierzenia podmiotom programu innych zadań

publicznych pozostających w zakresie zadań gminy.
Wójt Gminy Szemud po rozpoznaniu potrzeb lokalnych lub na wniosek
organizacji pozarządowej może w drodze zarządzenia wskazać inne niż
określone w pkt. VI zadania, które wymagają realizacji i ogłosić otwarty
konkurs ofert.
VII. Formy współpracy.
Współdziałanie Gminy Szemud z podmiotami programu obejmuje współpracę
o charakterze finansowym i pozafinansowym.
1. Do podstawowych form współpracy zaliczamy:
1) zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych,
2) finansowy współudział Gminy w realizowanych przez podmioty
programu zadaniach ( w formach określonych w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.),
3) wzajemną wymianę informacji o kierunkach działalności i dążenie do
wypracowania wspólnych płaszczyzn aktywności – głównie konsultacje
z referatami urzędu, które współpracują z podmiotami
programu w zakresie merytorycznej właściwości,
4) współpracę w pozyskiwaniu środków z innych źródeł,
5) współdziałanie w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
6) wyznaczanie doraźnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym do realizacji wspólnych przedsięwzięć,
7) sprawowanie patronatu przez Wójta Gminy nad konkursami, pomoc
w ich organizacji i fundowanie nagród.
Podmioty programu zobowiązane są do zamieszczania we wszystkich
materiałach informacyjnych zapisu o współudziale Gminy Szemud
w realizacji zadania.

VIII. Ewaluacja i monitorowanie programu.
W ocenie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
stosowane będą następujące kryteria:
1) ilość osób objętych poszczególnymi projektami,
2) wielkość własnego finansowego i pozafinansowego udziału organizacji
pozarządowych w realizacji projektów,
3) stopień realizacji zakładanych rezultatów zadania przestawionych w
składanych przez stowarzyszenia ofertach,
4) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na

rzecz lokalnej społeczności w oparciu o dotacje udzielone z budżetu
Gminy
IX .Tryb zlecania zadań
1. Zlecanie realizacji zadań Gminy Szemud odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb
zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób
określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem
porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności
opodatkowania).
2. Zasady postępowania o udzielenie wsparcia, sposobu rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych określa zarządzenie
Wójta.
X. Zakończenie.
Podmioty programu mogą kierować na bieżąco uwagi i propozycje dotyczące
realizacji programu do Wójta Gminy Szemud lub za jego pośrednictwem do
Rady Gminy.
§ 2.
Wysokość środków finansowych na realizację zadań objętych niniejszym
programem określa uchwała budżetowa Gminy Szemud na rok 2008
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1-ego
stycznia 2008 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

