Załącznik do uchwały Nr XXV/382/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA DĘBICA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI
PODMIOTAMI NA 2009 r.
Kierując się przekonaniem o istotnej roli organizacji sektora pozarządowego
w budowaniu demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, a takŜe w rozwoju
lokalnym Gminy Miasta Dębica uznaje się za celowe ustalenie reguł współpracy
z niniejszymi podmiotami.
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miasta Dębica skupiają ludzi,
którym nie jest obojętne, co dzieje się w ich otoczeniu. Biorąc pod uwagę poziom rozwoju
oraz aktywność organizacji pozarządowych konieczne są działania samorządu mające na celu
zapewnienie tym organizacjom lepszych warunków funkcjonowania oraz wspieranie ich
własnych inicjatyw i działań na terenie miasta. Pozytywne doświadczenia wynikające
z

dotychczasowej

współpracy,

potencjał

organizacji

pozarządowych,

ich

ilość

i róŜnorodność, a co najwaŜniejsze chęć rozwoju i poszerzania tejŜe współpracy rodzi
nadzieję na dalsze efektywne współdziałanie na rzecz społeczności lokalnej.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Program współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi jest
elementem

lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej i wsparcia

władz samorządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
2. Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2009 r. jest efektywne
wykorzystanie

społecznej

aktywności

w

zaspokajaniu

zbiorowych

potrzeb

mieszkańców miasta Dębicy. Cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez:
-

określenie priorytetowych zadań publicznych,

-

zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,

-

wykorzystanie potencjału i moŜliwości organizacji pozarządowych,

-

zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich
standardu,

-

obniŜenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania
bezpłatnej pracy wolontariuszy,

-

zabezpieczenie w budŜecie miasta środków finansowych umoŜliwiających pełne
i terminowe wykonanie w/w zadań.

3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1/ organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne
i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873
z późn. zm./,
2/ programie – rozumie się przez to roczny program współpracy Gminy Miasta
Dębica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 r.

II.

ZASADY, FORMY I ZAKRES WSPÓŁPRACY.
1. Program opiera się na sześciu podstawowych zasadach; pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
2. Współpraca Gminy Miasta Dębicy z organizacjami w 2008 r. będzie realizowana
w następujących formach:
a) zlecanie organizacjom zadań publicznych poprzez powierzanie lub wspieranie ich
realizacji wraz z udzieleniem dotacji,
b) wzajemne

informowanie

się

o

planowanych

kierunkach

działalności

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
c) konsultowanie z organizacjami odpowiednio do zakresu ich działania projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji,
d) publikowanie

informacji

dotyczących

podejmowanych

działań

objętych

programem na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Dębicy,
e) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków
finansowych z innych źródeł niŜ budŜet miasta, w tym opiniowanie wniosków
o środki z tych źródeł,
f) tworzenie w miarę potrzeby wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym, złoŜonych z przedstawicieli organizacji i przedstawicieli
właściwych organów administracji publicznej,
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g) udzielanie

pozafinansowych

form

wsparcia,

które

mogą

obejmować

w szczególności:
-

udostępnianie nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych,
niezbędnych

organizacjom

do

prowadzenia

działalności

związanej

z realizacją zadań gminy, a takŜe urządzeń technicznych i systemów
przekazywania informacji,
-

promowanie

działalności

organizacji

oraz

udzielanie

im

pomocy

w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami
samorządowymi innych państw,
-

pomoc w organizacji spotkań i szkoleń, w tym nieodpłatne udostępnianie
sal w obiektach gminy i innych urządzeń.

3. Współpraca gminy z organizacjami obejmuje swoim zakresem działalność statutową tych
organizacji.
III.

ZASADY ZLECANIA
DOTACJI.

ZADAŃ

PUBLICZNYCH

I

PRZYZNAWANIA

1. Zlecanie zadań publicznych i przyznawanie dotacji odbywa się na zasadach
określonych w ustawie,
2. Zakres

zadań

przeznaczonych

do

realizacji

drogą

konkursu

ofert

wraz

z przeznaczonymi środkami określa Rada Miejska w uchwale budŜetowej,
3. Dotacje mogą być przyznawane jedynie na zadania określone we właściwym konkursie
ofert,
4. Decyzje o wyborze podmiotów, z którymi zawarte zostaną umowy o powierzeniu do
realizacji zadań publicznych bądź wsparciu takich zadań podejmuje Burmistrz Miasta
po zapoznaniu się z propozycjami komisji konkursowej,
5. Wykaz podmiotów i zlecone im zadania poŜytku publicznego oraz kwoty przyznanych
dotacji na ich realizację ogłasza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębicy,
6. Zadania zlecone organizacjom podlegają kontroli, która polega na:
a/

wizytacji organizacji i sprawdzeniu jej działalności w zakresie sposobu realizacji

zleconych zadań,
b/

analizie i ocenie sprawozdań składanych przez organizacje z realizacji zleconych

im zadań.
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7. Wizytacje, o których mowa w pkt 6 przeprowadzają merytoryczne wydziały Urzędu
Miejskiego oraz jednostki organizacyjne gminy mające w swych zakresach działania
zlecony rodzaj zadań publicznych na podstawie upowaŜnienia wydanego przez
Burmistrza Miasta.

IV.

ZADANIA PRORYTETOWE REALIZOWANE PRZY WSPÓŁPRACY Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

Program współpracy z organizacjami obejmuje zadania publiczne w sferach, o których mowa
w art. 4 ustawy ze szczególnym uwzględnieniem:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi,
narkomanii i przemocy,
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
5) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

V.

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU.

1. Burmistrz Miasta Dębicy zobowiązany jest do realizacji programu poprzez:
– właściwy z punktu widzenia interesów społeczności lokalnej dobór zadań do realizacji,
- dysponowanie środkami na realizację programu, w ramach budŜetu miasta,
- ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i ustalanie składu
komisji konkursowych,
- organizowanie prac komisji konkursowych,
- publikowanie wyników konkursów,
- sprawowanie nadzoru nad realizacją zleconych zadań publicznych.

VI.

MONITOROWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI.
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1. Sposób monitorowania współpracy z organizacjami odbywa się poprzez przedłoŜenie
przez Burmistrza Miasta Dębicy sprawozdania z realizacji programu Radzie Miejskiej w
Dębicy w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.
2. Sprawozdanie z realizacji programu będzie zamieszczone na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dębicy.

3. Sprawozdanie powinno określać w szczególności:

VII.

-

tematy ogłoszonych konkursów,

-

ilość złoŜonych ofert na poszczególne konkursy,

-

ilość ofert odrzuconych,

-

ilość rezygnacji z realizacji zadań,

-

łączną sumę przyznanych dotacji,

-

łączną sumę niewykorzystanych dotacji,

-

ilość rozwiązanych umów,

-

ilość spotkań z organizacjami,

-

ilość organizacji uczestniczących w spotkaniach.

FINANSOWANIE PROGRAMU.

1. Program będzie finansowany ze środków własnych gminy. Wysokość środków
przewidzianych na realizację zadań programowych zostanie określona w uchwale
budŜetowej miasta Dębicy na 2009 r.
2. Środki przeznaczone na realizację programu mogą być zwiększone w budŜecie miasta,
w przypadku złoŜenia przez organizacje z własnej inicjatywy ofert na realizację zadań
publicznych w trakcie roku budŜetowego, których celowość realizacji zostanie uznana
przez Burmistrza Miasta i Radę Miejską.
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