Załącznik do Uchwały
Nr XXI/184/2008
Rady Gminy Gniewino
z dnia 22 stycznia 2008r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEWINO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO
NA 2008 ROK
„Rada Gminy Gniewino reprezentująca społeczność gminy jest zdecydowana podejmować takie
działania, aby stworzyć nowoczesne formy rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierać
zintegrowane działania instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób
funkcjonujących w sferze lokalnej polityki społecznej kierując się przesłaniem LUDZIE
LUDZIOM.”
Misja Strategii Integracji i Polityki Społecznej
w Gminie Gniewino na lata 2004-2015
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 z późn.zm.);
b) organizacjach pozarządowych – naleŜy przez to rozumieć jednostki niebędące jednostkami
finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone
na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeŜeniem art.3 ust.4
ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego oraz
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
c) działalności poŜytku publicznego – naleŜy przez to rozumieć działalność społecznie
uŜyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ustawy;
d) Gminie – naleŜy przez to rozumieć Gminę Gniewino.
2. Program dotyczy współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na rzecz Gminy i jej mieszkańców.

Rozdział 2
Cele programu
1. Celem wprowadzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2008 rok jest:

OM

a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz
jej tradycje,
b) stwarzanie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,
c) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizacją społeczności lokalnej,
d) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
e) określenie przejrzystych zasad i form wzajemnej współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi,
f) realizację zapisów Strategii Rozwoju Gminy Gniewino.
Rozdział 3
Przedmiot współpracy
1.Artykuł 4 ust.1 Ustawy wyznacza ustawowy zakres sfery zadań poŜytku publicznego
i obejmuje praktycznie wszystkie istotne dziedziny realnego i potencjalnego zainteresowania
samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze
poŜytku publicznego.
2.W roku 2008 priorytetowo traktowane będą zadania z zakresu edukacji, kultury oraz sportu
powszechnego.
Rozdział 4
Realizatorzy programu
W realizacji programu uczestniczą:
1) Rada Gminy Gniewino i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej
Gminy,
2) Wójt Gminy Gniewino, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy
wytyczonej przez Radę Gminy Gniewino, przyznawania dotacji celowych i innych
form pomocy,
3) Komisja Konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację
zadań zleconych przez Gminę Gniewino organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
4) Referat Funduszy Strukturalnych Analiz i Promocji, Urzędu Gminy, w zakresie organizowania
i koordynowania bieŜących kontaktów pomiędzy Gminą i organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie.
Rozdział 5
Formy współpracy
Formy współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego:
1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania,
2. otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu,
3. koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne organizowanie
konferencji, współpraca przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej),
4. doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom,
np. w przygotowywaniu projektów i pisaniu wniosków o ich dofinansowanie,
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5. pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych, zwłaszcza pomoc
w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków z funduszy międzynarodowych,
w szczególności z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny),
6. wzajemne promowanie Gminy oraz organizacji pozarządowych i współpraca w tworzeniu ich
pozytywnego wizerunku,
7. inne przewidziane prawem formy współpracy dostosowane do bieŜących potrzeb
i okoliczności.
Rozdział 6
Zlecanie realizacji zadań publicznych
Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność poŜytku publicznego
moŜe nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub w odrębnych przepisach.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
1. Wysokość środków budŜetowych na realizację zadań określa uchwała w sprawie przyjęcia
budŜetu Gminy na rok 2008.
2. W sprawach nie uregulowanych w programie maja zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa, w tym ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 z późn.zm.).
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