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Uchwała Nr ……./……./2005 
Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 01 września 2005 r. 

 
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 
 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,  
poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135), Rada Miejska  
w Gogolinie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Gogolin z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 
 

§ 3 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały 
Nr …../…../2005 
Rady Miejskiej w Gogolinie 
z dnia 1 września 2005 r. 

 
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLNOTARIACIE  
 

WSTĘP 
 

Organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej w skrócie „ustawą”, 
stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej. Skupiają one ludzi 
dzielących wspólne zainteresowania i pasje, nieobojętnych wobec tego, co dzieje się w ich 
otoczeniu. Są to zatem ludzie wrażliwi, zaangażowani, dysponujący nierzadko dużą wiedzą  
i doświadczeniem. Działalność osób w organizacjach pozarządowych umacnia w nich 
świadomość odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną, sprzyja tworzeniu 
więzi społecznych. 

Rada Miejska w Gogolinie deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, na zasadach: 
pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji  
i jawności. 
 
I. Cel programu 

Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na 2004 rok, jest efektywne wykorzystanie społecznej 
aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Gogolin. 

Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez: 
- określenie priorytetowych zadań publicznych, 
- zapewnienie udziału organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy, w realizacji tych zadań, 
- wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych i podmiotów,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 
- obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku korzystania z bezpłatnej 

pracy wolontariuszy, 
- zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających pełne  

i terminowe wykonanie w/w zadań. 
 
II. Zakres współpracy 

Współpraca między władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, dotyczą: 

1) pomocy społecznej: 
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin osób, 
2) działalności na rzecz mniejszości narodowych: 
- propagowanie kultury mniejszości narodowych, 
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 
- działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną, 
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
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- wspieranie klubów sportowych, 
- promocja sportu dzieci i młodzieży, 
5) ratownictwo i ochrona ludności: 
- ochrona przeciwpożarowa. 

 
III. Zasady współpracy obejmują: 

1) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji; 

2) w celu realizacji zadań publicznych, organizacje pozarządowe i podmioty,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, będą otrzymywać   pomoc, po spełnieniu 
wymagań określonych w ustawie poprzez: 
a) powierzenie wykonania zadań z udziałem dotacji na finansowanie jego 

realizacji, 
b) wsparcie takiego zadania wraz z udziałem dotacji na dofinansowanie jego 

realizacji, 
3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków; 
4) udzielenie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków 

finansowych z innych źródeł niż budżet gminy; 
5) udzielanie pomocy w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów  

z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi innych państw; 
6) udzielenie pomocy w realizowaniu umów przez organizacje pozarządowe; 
7) udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń lub użyczanie sprzętu 
8) tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym (w miarę potrzeb). 

 
IV. Postanowienia końcowe. 

1. Wykonanie programu koordynuje Sekretarz Gminy Gogolin, natomiast za realizację 
poszczególnych zadań objętych programem współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, odpowiadają pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, którzy  
w swoich zakresach czynności mają dany rodzaj zadań publicznych. 

2. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty dokonywana będzie przez komisję, powołaną 
przez Burmistrza Gogolina, spośród pracowników Urzędu Miejskiego. 

3. Punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych znajduje się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Gogolinie. 

 
 


