Załącznik do uchwały Nr XXXIV/ 175 /09
Rady Miejskiej Złotowa
z dnia 27 października 2009 r.

Program współpracy
Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami)
na rok 2010

Wstęp
Wyrazem dążenia Gminy Miasto Złotów do szerokiej współpracy ze środowiskiem podejmującym
działania na rzecz społeczności lokalnej jest opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie „Program współpracy Gminy Miasto Złotów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010”.
Program ma na celu rozwiązywanie problemów o charakterze społeczno – gospodarczym oraz
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Złotów, a przez to podniesienie jakości
wykonywanych zadań ustawowo powierzonych gminie i spoczywających na samorządzie miejskim.
Kontynuacja współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych
kościołów i związków wyznaniowych, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
które prowadzą na terenie Gminy Miasto Złotów działalność pożytku publicznego, opiera się na wspieraniu
sektora publicznego w realizowaniu zadań publicznych przez te podmioty w celu skuteczniejszego
i efektywniejszego działania na rzecz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców Gminy Miasto
Złotów oraz na rozwój gminy.
Program wyznacza obszary współpracy między miastem a organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Rozdział I
Cele programu
Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Miasto Złotów
a organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykorzystanie ich społecznej aktywności w zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.
1

Cele szczegółowe:
1. umacnianie świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,
wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji

2.

zadań publicznych, przez wspieranie i powierzaniem im zadań przy jednoczesnym zapewnieniu
odpowiednich środków na ich realizację,
3. prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz miasta oraz tworzenie systemowych
rozwiązań dla ważnych problemów społecznych,
4. uzupełnienie działań miasta w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe,
5. upowszechnianie i wprowadzania w życie postanowień ustawy o działalności pożytku publicznego,
zwiększanie aktywności organizacji samorządowych w ubieganiu się o środki pomocowe.

6.

Rozdział II
Podmioty programu współpracy
Podmiotami niniejszego programu są z jednej strony:
a) Rada Miejska w Złotowie - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej miasta,
nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami oraz
b) Burmistrz Miasta Złotowa - w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach

budżetu, decydowania o zlecaniu organizacjom realizacji zadań miejskich i o przyznaniu dotacji,
a z drugiej strony organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego i świadczące usługi dla
mieszkańców Gminy Miasto Złotów.

Rozdział III
Zasady współpracy

Współpraca pomiędzy podmiotami programu odbywa się na zasadach:

1. pomocniczości – powierzanie organizacjom pozarządowym tych zadań, które mogą być zrealizowane
efektywniej niż poprzez instytucje miasta,

2. suwerenności stron – zachowanie autonomii organizacji pozarządowych i nie ingerowanie
w wewnętrzne sprawy organizacji,

3. partnerstwa – współpraca na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału,
4. efektywności – dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągania najlepszych efektów realizując
zadania publiczne przy danych środkach i możliwościach,
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5. uczciwej konkurencji i jawności – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy opartych na
równych, jawnych kryteriach wspierania finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych.

Rozdział IV
Formy współpracy
Gmina Miasto Złotów może wspierać organizacje pozarządowe i inne podmioty, do których adresowany jest
niniejszy program, w szczególności poprzez:
1. zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na
zasadach określonych w ustawie,
2. dofinansowanie projektów dotyczących realizacji zadań Gminy Miasto Złotów na zasadach
określonych w ustawie,
3. działania wspierające podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wykonywania
zadań publicznych, a w szczególności poprzez:
a) użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych
oraz udostępnianie lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
b) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Miasto Złotów, które
ubiegają się o dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych,
c) promocję osiągnięć współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w mediach,
d) udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników urzędu według ich
kompetencji,
4. konsultowanie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
5. pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych (organizacje pozarządowe mogą za
pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Złotowie nawiązywać kontakty z przedstawicielami miast-gmin,
z którymi Gmina Miasto Złotów ma zawarte porozumienia o współpracy).

Rozdział V
Zakres przedmiotowy współpracy – określenie zadań priorytetowych
Artykuł 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyznacza ustawowy
zakres sfery zadań pożytku publicznego i obejmuje praktycznie wszystkie istotne przedmioty realnego
i potencjalnego wspólnego zainteresowania samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz
podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.
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Uznaje się, że do zagadnień priorytetowych, które w 2010 roku będą realizowane przez partnerów Programu
należą:
1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych:
a) integracja osób niepełnosprawnych i starszych,
b) realizacja programów służących aktywizacji osób starszych;
2. przeciwdziałania patologiom społecznym:
a) prowadzenia profilaktycznej i informacyjnej działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
na terenie miasta,
b)realizacja programów w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;
3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych:
a) wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
b) wspieranie masowych imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych, mających charakter
ogólnomiejski, umożliwiających wszystkim mieszkańcom naszego miasta aktywne uczestnictwo,
c) wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
d) wspieranie organizacji zawodów, rozgrywek i imprez sportowych oraz turystycznych o zasięgu
ogólnomiejskim, krajowym i międzynarodowym organizowanych przez kluby sportowe,
uczniowskie kluby sportowe działające na terenie miasta;
4. działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji lokalnych oraz
promocja lokalnych twórców i artystów,
5. działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii, w tym współpraca w organizacji Euro Eco Meetingu,

6. działania na rzecz ochrony zdrowia, promocji, profilaktyki, edukacji pro-zdrowotnej oraz
propagowanie aktywnych form życia,
7. promocja Gminy Miasto Złotów.
Lista priorytetów informuje partnerów programu o podstawowych kierunkach działań w roku 2010,
jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy.
Do

pozostałych

kryteriów

należą:

wiarygodność,

wykazana

efektywność

i

skuteczność

w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

Rozdział VI
Uwarunkowania finansowe
Rada Miejska w Złotowie przeznaczy w roku 2010 środki, z których mogą być realizowane zadania
publiczne przez organizacje pozarządowe – do wysokości kwot zapisanych w budżecie.
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Rozdział VII
Uwagi końcowe
Organizacje pozarządowe mogą kierować na bieżąco uwagi, wnioski i propozycje dotyczące
realizacji Programu do Burmistrza Miasta Złotowa.
Burmistrz Miasta Złotowa gromadził będzie w dokumentacji urzędowej i udostępniał na stronach
internetowych www.zlotow.eu oraz www.bip.zlotow.pl informacje o:
1. ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizacje zadnia publicznego przez organizacje pozarządowe,
2. wymaganych dokumentach obowiązujących organizacje pozarządowe w przypadku ubiegania się

o dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu gminy – miasta Złotów,
3. przeprowadzeniu konkursu i dokonanym wyborze ofert na realizacje zadania publicznego przez
organizacje pozarządowe.
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