
   Uchwała Nr L/244/2009
   Rady Miejskiej w Żarowie

 z dnia 23 listopada 2009 roku

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

ze  zm.)  oraz   art.  5  ust.  3  ustawy z  dnia  24 kwietnia  2003 r.  o  działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w związku z 

Uchwałą Nr XLIV/273/2005 Rady Miejskiej  w Żarowie z dnia 1 grudnia 2005 

roku w sprawie: Karty Współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Rada Miejska w 

Żarowie uchwala, co następuje:

                                                                    
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

                                                                    
§ 2. Zadaniami w zakresie współpracy finansowej i poza finansowej Gminy Żarów 

z organizacjami w 2010 roku są:

1. W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

1) działalność edukacyjna,  turystyczna, kulturalna i  integrująca środowisko 

osób niepełnosprawnych,

2) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,

3) działalność  pomocowa  dla  osób  chorych  i  niepełnosprawnych  oraz  ich 

rodzin,

4) umożliwienie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.

2. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:

1) działalność  edukacyjna  w  zakresie  zdrowia  i  jego  ochrony,  promocja 

zdrowego stylu życia,

2) działalność edukacyjna w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy,



3) domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych,

4) prowadzenie  działań  profilaktycznych  w  zakresie  zapobiegania  chorobom 

nowotworowym oraz wczesnego ich wykrywania.

3. W zakresie działań na rzecz seniorów:

1) rehabilitacja, aktywizacja, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób 

starszych,

2) integracja środowisk kombatanckich.

4. W zakresie profilaktyki uzależnień:

1) rehabilitacja  społeczna  oraz  poradnictwo  dla  osób  uzależnionych  i 

współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, propagowanie trzeźwości, 

2) specjalistyczna pomoc uzależnionym oraz członkom ich rodzin,

3) prowadzenie  klubów  młodzieżowych,  placówek  wsparcia  dziennego, 

profilaktyki  środowiskowej,  działań  edukacyjnych,  artystycznych  i  grup 

wsparcia,  organizacja  wypoczynku  dla  dzieci  i  młodzieży  ze  środowisk 

zagrożonych  patologią  oraz  inicjowanie  dialogu  ze  środowiskiem 

młodzieżowym, 

4) profilaktyka i edukacja zdrowotna w zakresie uzależnień,

5) edukacja  i  wychowanie  dzieci  i  młodzieży  mające  na  celu  poprawę  ich 

bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym.

5. W zakresie edukacji, oświaty i wychowania:

1) działania  wychowawcze  i  edukacyjne  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  - 

kształtowanie  postaw  patriotycznych,  pielęgnowanie  tradycji  lokalnych  i 

regionalnych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, 

2) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

3) prowadzenie klubów młodzieżowych, warsztatów edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży w świetlicach (wiejskich i szkolnych), 

4) organizacja kursów i szkoleń dla różnych grup społecznych pogłębiających 

wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji, oświaty i wychowania,

5) prowadzenie  szkół  publicznych  przez  osoby  prawne  i  fizyczne  inne  niż 

jednostka samorządu terytorialnego.

6. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,

2) szkolenie kadry instruktorskiej,

3) promocja sportu,



4) organizacja imprez, zawodów, rozgrywek sportowych i rekreacyjnych,

5) działania  na  rzecz  rozwoju  współzawodnictwa  sportowego,  wspieranie 

rozgrywek  sportowych,  we  wszystkich  dyscyplinach  sportu  ze  szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

6) udział  w imprezach sportowych i  rekreacyjnych o  zasięgu  wojewódzkim, 

krajowym, międzynarodowym.

7. W zakresie pomocy społecznej:

1) pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

2) dożywianie ubogich i bezdomnych,

3) pomoc  żywnościowa  dla  rodzin  i  osób  ubogich  lub  znajdujących  się  w 

trudnej sytuacji życiowej,

4) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.

§ 3. 1. Burmistrz Miasta Żarów na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych lub 

na wniosek organizacji pozarządowej może w drodze zarządzenia wskazać inne niż 

określone  w  §  2  zadania,  które  wymagają  realizacji  w  celu  ich  zlecenia 

organizacjom  pozarządowym  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  24 

kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  lub 

odrębnych przepisach. 

1. Dotacje, o których mowa w ustawie nie mogą być udzielone na:

1) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu gminy,

2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

3) zakup budynków lub lokali, zakup nieruchomości,

4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego,

5) działalność gospodarczą prowadzoną przez osoby fizyczne lub prawne,

6) działalność polityczną lub religijną.

                  
§ 4. W roku 2010 udział Organizacji w działaniach programowych Gminy Żarów 

przewidziany jest w następujących zespołach:

1) Komisja Konsultacyjna,

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) właściwe w sferze zadań, o których mowa § 2 Komisje Rady Miejskiej w 



Żarowie.         

§ 5. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące rocznego programu współpracy Gminy Żarów 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego organizacje mogą zgłaszać Burmistrzowi Miasta Żarów za pośrednictwem 
właściwego merytorycznie referatu Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

§ 6.  1. Burmistrz Miasta Żarów określa formy zlecenia zadań publicznych oraz 

wysokość środków na poszczególne zadania.

             2. Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarty konkurs na zlecanie realizacji 

zadań publicznych oraz określa termin składania ofert.

                                    
§ 7. Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Miejska w 

Żarowie w uchwale budżetowej na rok 2010.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

                                                         
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 23 listopada 2009 roku

Samorząd  Gminy  Żarów  dąży  w  swych  działaniach  do  równomiernego 

rozwoju  Gminy  oraz  poprawy  warunków  życia  jej  mieszkańców.  Efektywne 

zarządzanie nie jest możliwe bez współudziału i akceptacji ze strony obywateli. 

Społeczna  aktywność  lokalnych  inicjatyw  obywatelskich  przyczynia  się  do 

pełniejszego  zaspokajania  potrzeb  wspólnoty  oraz  do  rozwoju  poczucia 

odpowiedzialności  za  przyszłość  Gminy.  Nieodzownym,  zatem  elementem 

sprawnego zarządzania jest zwiększenie bezpośredniego udziału mieszkańców w 

tworzeniu i realizacji lokalnej polityki społecznej. 

Zasady  współdziałania  władz  samorządowych  z  przedstawicielstwami 

lokalnych  organizacji  obywatelskich  zawiera  niniejszy  Program  współpracy  na 

2010  rok  Gminy  Żarów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W związku z powyższym na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie podjęcie niniejszej 

uchwały jest uzasadnione.


