
Uchwała Nr IV/15/11
Rady Miasta Dynów z dnia 25 stycznia 2011 roku

w  sprawie  uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi na 2011 rok

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 
ust.  3 ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miasta Dynów uchwala, 
co następuje:

§ 1.

Uchwala się roczny program współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami 
pozarządowymi na 2011 rok, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Dynowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 



do Uchwały Nr IV/15/11      
Rady Miasta Dynów

      z dnia 25 stycznia 2011 roku

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ DYNÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK.

I. Wprowadzenie

Ilekroć jest mowa w niniejszym programie o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z poźn. zm.);

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Dynów;
3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Dynowa,
4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Dynów,
5) Programie - należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej 

Dynów z Organizacjami Pozarządowymi; 
6) Organizacjach – należy przez to rozumieć takie organizacje pożytku publicznego, jak:

a)  organizacje pozarządowe zdefiniowane w art. 3 ust. 2 ustawy,
b) 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  prowadzenia  działalności 
pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
7) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy 

z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)  

II. Cel programu

Celem programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi na 2011 rok jest 
efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców  Gminy  Miejskiej  Dynów.  Cel  ten  jest  realizowany  w  szczególności 
poprzez:

-    określenie priorytetowych zadań publicznych,
-    zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,
-    wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
-    zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich  
     standardu,
-    obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej 

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

 i terminowe wykonanie w/w zadań.         
                                                                                                                          

III. Zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami 
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych



Program obejmuje zadania publiczne w sferze:
1) oświaty i wychowania, 
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
3)  kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i  tradycji, 
4)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
5)  ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom,
6)  współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

Dofinansowanie w/w zadań jest uzależnione od wydzielenia w budżecie miasta 
niezbędnych środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

IV. Formy współpracy

Współpraca  z  organizacjami  w  realizacji  zadań  publicznych,  o  których  mowa  
w pkt III będzie realizowana w następujących formach:
1)  zlecania   tym   organizacjom   i   instytucjom   realizacji   zadań   publicznych   na  
     zasadach  określonych  w  ustawie  o  działalności  pożytku  publicznego
     i  wolontariacie,
2)  zlecania  tym  organizacjom  i  instytucjom  realizacji  zadań  publicznych  na  zasadach 
określonych w ustawie o finansach publicznych,
3) wprowadzania zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych dotyczących przedmiotów 

opodatkowania  służących do prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności 
związanej z realizacją zadań gminy, w zakresie nie objętym zwolnieniem ustawowym,

4) udostępnianie nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych niezbędnych 
do prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności związanej z realizacją zadań 
gminy,

5)  udzielania  pomocy  w  pozyskiwaniu  przez  organizacje  pozarządowe  środków 
finansowych  z innych źródeł niż budżet gminy,

6)  udzielania  pomocy  w  nawiązywaniu  kontaktów  z  organizacjami  społecznymi
 i instytucjami samorządowymi innych państw,

7)  udzielania pomocy w realizowaniu umów przez organizacje pozarządowe.

Poza  w/w  formami  może  być  także  stosowane  zlecanie  w/w  organizacjom
 i  instytucjom  realizacji  zadań  publicznych  na  zasadach  określonych  w  ustawie
 o zamówieniach publicznych.

Współpraca  z  organizacjami  odbywać  się  będzie  na  zasadach:  pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

V. Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu

Zadania  publiczne  realizuje Burmistrz,  przy  pomocy  Urzędu  i  gminnych  jednostek 
organizacyjnych.  Zlecanie zadania publicznego następuje w trybie określonym ustawą.    

VI. Środki finansowe na realizację programu

Finansowanie programu odbywa się ze środków własnych samorządu gminnego.

Wysokość  środków  przewidzianych  na  realizację  zadań  programowych,  
w szczególności na zlecanie zadań Gminy organizacjom, określa budżet miasta na 2011 rok.


