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 Wstęp 

 

Rada Miejska w Niepołomicach przyjmując niniejszy Program zamierza uaktywnić postawy 

obywatelskie oraz wyrazić intencję realizacji zadań publicznych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

 

§ 1 

 Postanowienia ogólne 

 

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa 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 późn. zm.); oraz  ustawę z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) 

2) „Gminie” – należy przez to rozumieć Gminę Niepołomice; 

3) „Podmiotach Programu” – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

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

4) „Radzie Miejskiej” – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Niepołomicach; 

5) „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; 

6) „zadaniach publicznych” – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy; 

7) „Karcie Współpracy” – należy przez to rozumieć Kartę Współpracy Gminy Niepołomice                               

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

 

 

 

 

 

§ 2 



 Cele Programu 

 

Celami programu są: 

1) stwarzanie odpowiednich warunków do kreowania postaw społecznych sprzyjających podejmowaniu 

inicjatyw zgodnie z zasadami i ideami społeczeństwa obywatelskiego; 

2) budowanie partnerstwa między Gminą i podmiotami Programu; 

3) kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym; 

4) umożliwienie jak najszerszego wykonywania usług publicznych przez Podmioty Programu; 

5) urzeczywistnienie wpływu podmiotów programu na kreowanie polityki społecznej Gminy; 

6) zwiększenie kompetencji pracowników samorządu gminnego i Podmiotów Programu przy 

rozwiązywaniu problemów społecznych; 

7) umożliwienie jak najpełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych. 

 

§ 3 

 Przedmiot współpracy 

 

Przedmiotem współpracy Gminy z Podmiotami Programu jest: 

1) realizacja zadań publicznych; 

2) określanie potrzeb społeczności lokalnej oraz sposobów ich zaspokajania; 

3) tworzenie systemowych rozwiązań lokalnych problemów społecznych; 

4) podwyższanie efektywności działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej. 

 

§ 4 

 Zasady realizacji Programu 

 

1. Współpraca Gminy z Podmiotami Programu realizowana jest na zasadach określonych w ustawie oraz 

Karcie Współpracy. 

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych polegać będzie na: 

1)  powierzaniu wykonania  tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji  lub 

2) wspieraniu wykonania tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji 

3. Zlecanie realizacji zadań publicznych  następować będzie w trybie przewidzianym w ustawie lub ustawie              

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia. 

4. Ogłoszenie o otwartym konkursie  ofert następować będzie w trybie przewidzianym ustawą         

   lub  ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) 

5. Dotacje, o których mowa w ust. 2 nie mogą być udzielane na: 

1) wspieranie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych 

     na podstawie przepisów szczególnych, 

2) zadania i zakupy inwestycyjne, 

3) budowę lub zakup nieruchomości, 



4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym na cele niezwiązane z realizacją zadań 

publicznych, 

6) działalność polityczną lub religijną. 

 

§ 5 

 Zadania publiczne 

 

Rada Miejska mając na względzie potrzeby społeczne wykazane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy 

Niepołomice oraz doświadczenia wynikające z dotychczasowej współpracy z Podmiotami programu ustala,  

iż w roku 2010 zadaniami publicznymi przeznaczonymi do realizacji w ramach współpracy będą                               

w szczególności,  zadania w obszarach:  

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób; 

2) działalności charytatywnej; 

3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej; 

4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

6) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

8) upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

§ 6 

 Zakresy odpowiedzialności 

 

1. Za realizację Programu zgodną z jego założeniami odpowiadają ze strony Gminy: 

 

1) Rada Miejska w zakresie: 

 

a) wytyczania polityki społeczno – gospodarczej Gminy, 

b) zabezpieczania w budżecie Gminy środków na współpracę z Podmiotami Programu, 

c) przyjmowania sprawozdań z realizacji Programu 

 

2) Burmistrz w zakresie: 

 

a) promowania Programu i koordynowania jego realizacji, 

b) ogłaszania otwartych konkursów ofert, 

c) powoływania komisji konkursowych i organizowania ich prac, 

d) publikowania wyników konkursów, 



e) zawierania umów z oferentami, których oferty zwyciężyły w konkursach, 

f) dysponowania środkami, o których mowa w pkt 1 lit b, 

g) kontroli i oceny stanu realizacji zleconych zadań publicznych pod względem efektywności            

i jakości, 

h) utrzymywania bezpośrednich kontaktów z podmiotami programu w celu ułatwienia bieżącego 

przepływu informacji, 

i) informowania społeczności lokalnej o zasadach udzielania dotacji dla Podmiotów Programu. 

 

2. Za realizację Programu ze strony podmiotów Programu odpowiadają zgłoszone w rejestrach ich organy 

statutowe. 

 

§ 7 

 Ewaluacja 

 

1. Ocena realizacji postanowień Programu dokonywana jest przez Radę Miejską przed przyjęciem Programu 

Współpracy na kolejny rok. 

2. Wnioski, uwagi, propozycje i dezyderaty dotyczące realizacji postanowień Programu mogą być zgłaszane na 

bieżąco do wiadomości Burmistrza oraz Rady Miejskiej bezpośrednio. 

3. Wnioski, uwagi, propozycje i dezyderaty, o których mowa w ust. 2 stanowić mogą podstawę do 

współdziałania w zakresie wypracowania projektu zmiany postanowień Programu. 

 


