Uchwała Nr XVIII/114/2008
Rady Gminy Głowno
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Głowno z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2008.
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001r. Nr 142 poz.159; z 2002r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984. Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z
2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.
1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128; z
2007r. Nr 173, poz.1218) i art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz.873;
z 2004r. Dz.U. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz.2135; z 2005r Nr
155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz.2104; z 2006r
Nr 94, poz.651) Rada Gminy w Głownie uchwala, co następuje:
§1. Przyjmuje się program współpracy gminy Głowno z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wysokość środków finansowych na realizację zadań niniejszego
programu została określona w Budżecie Gminy na rok 2008.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/114/08
Rady Gminy Głowno z dnia 28 lutego 2008 r.
Program
współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
I. Wprowadzenie
Działalność organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego jest cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem integrującym
oraz aktywizującym społeczność lokalną.
Podmioty te tworzą warunki do udziału obywateli w życiu społeczności lokalnej.
Rozwój gminy Głowno i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest podstawowym
zadaniem samorządu gminnego. Mając na uwadze potrzebę podnoszenia poziomu jakości
życia mieszkańców gminy oraz obowiązek realizacji zadań publicznych przez gminę,
określonych w ustawach, samorząd gminy będzie nadal podejmował współpracę z
organizacjami obywatelskimi w oparciu o przyjęte założenia niniejszego programu.
II. Cele programu
Celem Programu współpracy gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 jest:
1. Umocnienie świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, wspólnotę
lokalną oraz jej tradycje.
2. Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy.
3. Prowadzenie aktywnych działań na rzecz mieszkańców.
4. Uzupełnianie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury
samorządowe.
III. Przedmiot współpracy
Przedmiotem współpracy władz gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1. Realizacja zadań gminy określonych w ustawach.
2. Zwiększenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy.
3. Określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania.
IV. Podmioty programu współpracy
Podmiotami współpracy są prowadzące swą działalność na terenie gminy lub dla
mieszkańców gminy, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w
celu osiągnięcia zysku:
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.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Podmioty programu, które chcą współpracować z samorządem gminy Głowno informują o
swojej gotowości do współpracy i działań na rzecz gminy poprzez wypełnianie i
aktualizowanie (nie rzadziej, niż co 12 miesięcy) ankiety organizacji obywatelskiej.
V. Formy współpracy
W 2008 roku współpraca gminy Głowno będzie prowadzona w następujących formach:
1. Zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności współdziałania
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w celu zharmonizowania tych kierunków.
3. Konsultowania aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej
działalności organizacji oraz konsultacji projektu programu współpracy na rok
następny.
4. Udostępnienia lokalu na spotkania organizacji pozarządowych.
VI. Zlecenie realizacji zadań publicznych i ich kontrola
1. Zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom współpracy oraz ich kontrola odbywać
się będzie w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie chyba że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania.
2. W 2008r. zlecanie zadań będzie się odbywać w formie wspierania zadań wraz z
udzielaniem dotacji na ich dofinansowanie.
3. Dotacje nie mogą być udzielane na:
- koszty nie związane bezpośrednio z realizacją zleconego zadania,
- prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego stanowiącej
działalność gospodarczą zgodnie z treścią art.9, ust.1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Środki przekazane w ramach dotacji:
- niewykorzystane w całości, lub wykorzystane niezgodnie z umową podlegają
zwrotowi.
5. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w celu realizacji zadań publicznych
przez podmioty Programu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Głownie zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. W terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert, lista podmiotów
ubiegających się o dotację, rodzaj zadań oraz wysokość wnioskowanych kwot
dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Głownie i
w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskują dotację oraz o wysokości
dotacji podejmie Wójt Gminy Głowno.
8.Wykaz organizacji, zleconych zadań i kwot dotacji przyznanych
na ich realizację w 2007 roku zostanie opublikowany w załączniku do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Głowno.
9. Kontrolę merytoryczną realizacji zadań oraz kontrolę finansową sprawuje Urząd Gminy w
Głownie poprzez:
- wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,
- egzekwowania przestrzegania przepisów zawartych w ustawie, umowach i
programie współpracy,
- analizę i ocenę przedkładanych przez organizację rozliczeń i sprawozdań.
10.W roku 2008 gmina Głowno będzie wspierać realizację zadań w zakresie :

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
11. Wójt Gminy Głowno może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte
konkursy na ich realizację przez podmioty Programu.
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