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Rada Miejska
Gminy

Uchwała Nr XIV/148/2004

Rady Miejskiej Gminy Stęszew

z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie : uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na 2004 rok"

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, póz. 873) Rada Miejska Gminy Stęszew

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok" stanowiący

załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CY/MY MIEJSKIEJ
ĘSZEW



Załącznik do uchwały Nr XIV/148/2004

Rady Miejskiej Gminy Stęszew

z dnia 30 marca 2004 r.

Program

Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok

L Postanowienia ogólne

§ 1. Podstawą "Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok"

zwanego dalej " Programem" jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873).

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873).

2) " Gminie" - rozumie się przez to Gminę Stęszew.

3) "podmiotach Programu"- rozumie się przez to organizację pozarządowe oraz inne

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3

ustawy.

4) "dotacji"- rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt. l lit. d ustawy

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15,

póz. 148 ze zm.).

5) "konkursie"- rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11.

ust. 2 i w art. 13 ustawy.



H. Obszary i formy współpracy

§ 3. Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań wynikających z art. 7 ust. l ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591

ze zm.) i jednocześnie należących do sfery zadań publicznych określonych w ustawie.

§ 4. 1. Realizowanymi w ramach Programu formami współpracy Gminy z podmiotami

Programu są:

1) zlecenie pomiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych

w ustawie;

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania

w celu zharmonizowania tych kierunków;

3) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania,

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej

tych organizacji;

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

2. Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym,

informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu.

§ 5. l. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez

Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których

działalność statutowa jest zgodna z rodzajem zlecanego zadania.

2. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z następujących form:

1) powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wykorzystywane na:

1) remonty budynków,

2) zadania i zakupy inwestycyjne,

3) zakupy gruntów,

4) działalność gospodarczą,

5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,

6) działalność polityczną.



4. Zastrzeżenia wymienione w ust. 3 pkt l i pkt 2 nie dotyczą obiektów wpisanych do rejestru

zabytków.

§ 6. l. Zlecenie zadań, o których mowa w § 5 następuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w trybie

konkursu, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2. Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt l, może nastąpić poprzez

zakup usług na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 7. Do konkursu, o którym mowa w § 6, mogą przystąpić także jednostki organizacyjne

podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorować.

§ 8. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru

oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 193, póz. 1891).


