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UCHWAŁA NR XXXIV/209/09
RADY GMINY WIDAWA

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2010 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 5 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 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. 
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 
651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241), 
Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz 
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2009 w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/209/09

Rady Gminy Widawa

z dnia 30 grudnia 2009 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WIDAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY 

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2010 

CZĘŚĆ I.
WSTĘP 

Rada Gminy Widawa w celu włączania organizacji pozarządowych w system funkcjonowania 
gminy widawa na zasadzie partnerstwa ustala zasady współpracy z tymi organizacjami 
obowiązujące w roku 2010. Niniejszy program jest wyrazem polityki władz Gminy wobec 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 

CZĘŚĆ II.
ZASADY OGÓLNE 

1 Program współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w  3 ust 3 ustawy o alności pożytku publicznego określa formy, zasady i zakres 
współpracy, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzielaniem 
pomocy publicznej. Program współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego określa formy, 
zasady i zakres współpracy, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie 
z udzielaniem pomocy publicznej. 

2. Działanie władz samorządowych Gminy Widawa wyrażone jest wolą wspierania organizacji 
pozarządowych spełniających wymagania określone w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Podmioty współpracy są autonomiczne isuwerenne, a wzajemne oddziaływania regulują na 
zasadach umów i porozumień, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Współpraca Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi będzie się opierała na zasadzie: 
pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

5. Naczelną zasadą towarzyszącą wzajemnym oddziaływaniom jest wyrażenie woliwspółpracy 
w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców. 

CZĘŚĆ III.
CEL PROGRAMU 

1. Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest efektywne wykorzystanie 
społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Widawa. 

2. Cel ten realizowany jest w szczególności przez: określenie kierunków realizacji zadań 
publicznych, zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, 
wykorzystanie potencjału i mozliwości 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 gminy widawa 
środków finansowych umożliwiających wykonywanie wyżej wymienionych zadań, udzielanie 
pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących z różnych żródeł zewnętrznych 
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CZĘŚĆ IV.
FORMY WSPÓŁPRACY 

1. Współpraca pomiędzy Gminą Widawa a organizacjami pozarządowymi realizowana jest przez 
zlecanie realizacji zadań Gminy Widawa organizacjom pozarządowym poprzez: 

1) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji; 

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji. 

2. Środki finansowe na realizację zadań publicznychmogą być przyznawane: 

1) w drodze konkursów ofert o dotacje, ogłaszanych i rozstrzyganych przez Wójta Gminy Widawa; 

2) zakupu potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) 

3) na zasadach i w trybie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prawnym. 

3. Współpraca między Gminą a organizacjami pozarządowymi może przybierać również formy 
pozafinansowe w tym: 

1) działania na rzecz wzmocnienia organizacji pozarządowych, zwłaszcza w postaci szkoleń 
i konferencji w tym dotyczących aktualnych procedus pozyskiwania środków na realizację zadań 
gminy przez organizacje pozarządowe; 

2) organizowanie otwartych spotkań z organizacjami pozarządowymi; 

3) gotowość udziału w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez organizacje 
pozarządowe; 

4) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania projektów 
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej; 

5) udostępnianie na preferencyjnych warunkach, sal będących w dyspozycji gminy Widawa na 
potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje pozarządowe spotkań 
i konferencji o charakterze niekomercyjnym; 

6) użyczanie lokali i pomieszczeń na działalność statutową organizacji; 

7) przekazywanie informacji o krajowych i zagranicznych funduszach dostępnych dla organizacji 
pozarządowych. 

4. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 
zharmonizowania tych kierunków, poprzez: 

1) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy Widawa; 

2) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Gminy. 

CZĘŚĆ V.
ZADANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA POŻYTKU 
PUBLICZNEGO 

1. W sferze dotyczącej oświaty, kultury i kultury fizycznej podejmowane będą działania 
w zakresie: 

1) podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pięlęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej - organizacja konkursów, wystaw i imprez nawiązujących 
do tradycji narodowej; 

2) wspierania i promocji twórczości oraz lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych; 

3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
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a) zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży, 

b) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań. 

4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży: 

a) popularyzacja turystyki kwalifikowanej - organizacja rajdów, 

b) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 

5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

a) organizowanie zajęć sportowych, 

b) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, 

c) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych. 

2. W sferze dotyczącej zdrowia i polityki społecznej podejmowane będą nastepujące działania: 

1) realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w szczególności 
związanych z uzależnieniami; 

2) realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; 

3) realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Widawa na 
rok 2010; 

4) prowadzenie stołówki dla osób ubogich; 

5) prowadzenie świetlic środowiskowych. 

CZĘŚĆ VI.
ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

Środki finansowe na realizację Programu zostaną określone w uchwale budżetowej na rok 2010. 


