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Uchwała Nr XXXIX/252/05
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 07 grudnia 2005r.


w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591¹/ oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. 
z 2003r., Nr 96 poz. 873²/  Rada Miejska w Korfantowie uchwala:

§ 1

Przyjmuje się Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi 2006 na rok oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Jan Oleksów







1/ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r.  Nr 102 poz. 1055 ,Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 i z 2005r. Nr 172 poz. 1441/.
2/ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420/.




                                                                                                                                 Załącznik do uchwały Nr XXXIX/252/05
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 07.12.2005 r.





PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KORFANTÓW
 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
NA 2006 ROK.



ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Program współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi jest rocznym program określającym zakres współdziałania samorządu Korfantowa 
z działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi.
Program ten obejmuje katalog zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji w 2006 roku, formy współpracy z organizacjami, wskazanie koordynatora, sposobu dotowania organizacji oraz sposobu monitorowania współpracy 
z organizacjami, a także zasady komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
	organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie /Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm/;
gminie - należy rozumieć gminę Korfantów;
Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Korfantowa;
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2004r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm/;
karcie współpracy– należy przez to rozumieć Kartę Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjętą uchwałą Nr XXXIII/213/05 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 maja 2005r.

ROZDZIAŁ II 	
KATALOG ZADAŃ PRIORYTETOWYCH NA 2006 ROK

	Ustala się następujące zadania priorytetowe, których realizacja w 2006 roku jest najpilniejsza:
	w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

	aktywizacja mieszkańców gminy poprzez organizowanie festynów i imprez wiejskich.

	w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

	organizacja dożynek gminnych.

	w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

	propagowanie kultury fizycznej i promocja zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

promowanie sportu gminnego, także poza granicami gminy,
	wspomaganie rozwoju fizycznego mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie szkoleń w klubach sportowych,
	organizacja cyklicznych imprez sportowo – rekreacyjnych wpisanych 
w tradycje gminy Korfantów,

utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy.
	w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
	Katalog ten nie ogranicza możliwości podjęcia współpracy w zakresie jakichkolwiek innych zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.

Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także w zakresie zadań, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. Dla rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.




ROZDZIAŁ III 	
FORMY WSPÓŁPRACY

	Formy współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi zawarte zostały w rozdziale IV Karty Współpracy.

ROZDZIAŁ IV 	
SPOSÓB DOTOWANIA ORGANIZACJI


	Zasady udzielania dotacji określone zostały w rozdziale V Karty Współpracy.


ROZDZIAŁ V 	
KOORDYNATOR DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

	Koordynatora powołuje Burmistrz Korfantowa spośród pracowników Urzędu Miejskiego.

Koordynator kieruje zespołem konsultacyjnym ds. współpracy z organizacjami.
Koordynator ma obowiązek informowania organizacji pozarządowych o:
	- możliwościach udziału w konkursach na dotacje z budżetu Gminy 	Korfantów;
	- możliwościach udziału w konkursach organizowanych na terenie całego 	kraju;
	- aktualnie obowiązujących przepisach prawnych dot. tematyki pożytku 	publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi;
	- działaniach Gminy wymagających współdziałania z organizacjami.
	Informacje koordynator umieszcza:

	- na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Korfantowie;
	- na stronie internetowej: www.korfantow.pl

ROZDZIAŁ VI 	
ZESPÓŁ KONSULTACYJNY DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

Burmistrz powołuje zespół konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w skład którego wchodzą:
	koordynator ds. współpracy z organizacjami
po jednym przedstawicielu organizacji pozarządowej
	przedstawiciel Rady Miejskiej

przedstawiciel Burmistrza
	Zespół konsultacyjny jest uprawniony do:
	- opiniowania wszystkich wniosków wg procedury zawartej w Karcie 	 	Współpracy Gminy Korfantów  z organizacjami pozarządowymi;
	- wyrażania opinii w istotnych sprawach dotyczących współpracy organizacji 	pozarządowych z samorządem gminnym;
	- konsultowania projektu budżetu Gminy, a w szczególności środków 	przeznaczonych na wsparcie organizacji pozarządowych;
	- konsultowania projektu programu o współpracy.
	Pracami zespołu kieruje koordynator, ustala on także termin posiedzenia zespołu informując członków o spotkaniu przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Podczas spotkania zespołu, przedstawiciele organizacji będą mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, uwag, propozycji w szczególności do projektu programu o współpracy (przesłanego im wraz z zaproszeniem na spotkanie).
Członek zespołu konsultacyjnego jest wyłączony z opiniowania wniosków złożonych przez organizację, której jest członkiem.
	Po przeanalizowaniu problemów przygotowuje się ostateczną wersję tekstu programu współpracy, który zostaje przyjęty przez Radę Miejską w ciągu miesiąca od zatwierdzenia projektu budżetu gminy.

Informacje nt. przyjętego programu współpracy podaje się na stronie internetowej: www.korfantow.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 
a tekst uchwalonego programu przesyłany jest organizacjom pozarządowym.

ROZDZIAŁ VII 	
ZASADY KOMUNIKACJI SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

	Ustala się następujące zasady komunikacji z organizacjami pozarządowymi:
	kontakty bieżące przedstawicieli samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi według potrzeb;

informowanie działających na terenie gminy Korfantów organizacji pozarządowych o projektach aktów prawa miejscowego mających wpływ na sprawy bytowe mieszkańców;
spotkania organów samorządu gminnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych w miesiącu następującym po przyjęciu budżetu gminy.
	Zadaniami tymi zajmuje się koordynator poprzez:
	- wyznaczanie spotkań z organizacjami (informując przedstawicieli o spotkaniu 	 przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem),
	- umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego 	oraz na stronie internetowej.


ROZDZIAŁ VIII
MONITOROWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

	Koordynator ds. współpracy z organizacjami przedstawia Burmistrzowi sprawozdanie za rok poprzedni  ze współpracy z organizacjami pozarządowymi do końca pierwszego kwartału.
	Koordynator prowadzi wykaz dotacji otrzymanych przez poszczególne organizacje.


ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

	Poszczególne zadania, zlecane organizacjom pozarządowym, wynikające 
z Karty Współpracy i Programu finansowane będą ze środków przewidzianych w budżecie gminy Korfantów na 2006 rok.


Przewodniczący
Jan Oleksów

