
UCHWAŁA NR  XXIV/130/09
RADY GMINY RADOMIN 

z dnia 29 stycznia 2009 r.

w  sprawie  uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  Gminy  Radomin  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  działającymi  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, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego  i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 
rok 2009

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 (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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i 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 oraz z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111) i art. 5 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 
873, z 2004 r. Nr 64, poz. 142, Nr 67, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 
155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 
651,  z 2008 r. Nr 209, poz. 1316), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Uchwala się Program współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi 
oraz  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  działającymi  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, 
jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku  publicznego 
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale 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 póz. zm.),
2) organizacjach  pozarządowych  –  należy  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  zastrzeżeniem art.  3  ust.  4 
ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

3) działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną 
prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy.

§ 3. Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Radomin i jej mieszkańców. 



Rozdział 2
Cele programu.

§ 4. Celami programu są:
1) zintensyfikowanie współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi, działającymi 

na terenie gminy oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w 
sferze zadań publicznych,

2) określenie zasad, obszarów i form współpracy oraz udzielania pomocy organizacjom 
pozarządowym przez Gminę Radomin.

Rozdział 3
Zasady współpracy.

§ 5. Współpraca Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi opiera się na 
następujących zasadach:
1) pomocniczości – polegająca na wspieraniu działalności obywateli w zakresie realizowania zadań 

należących do sfery publicznej,
2) suwerenności stron – polegająca na poszanowaniu odrębności i niezależności organizacji 

pozarządowych,
3) partnerstwa – oznaczającej współpracę na zasadach równości praw i obowiązków,
4) efektywności – polegającej na zwiększaniu efektywności wykonywania zadań publicznych 

poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi,
5) uczciwej konkurencji i jawności – polegającej na równym traktowaniu organizacji, 

kształtowaniu jasnych zasad współpracy. 

Rozdział 4
Przedmiot współpracy.

§ 6. W ramach współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi w roku 2009 
realizowane będą następujące zadania publiczne:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:

a) prowadzenie klubu sportowego (sekcja piłki nożnej) na terenie Gminy Radomin,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób polegającej na wykonywaniu usług dla:
a) mieszkańców w podeszłym wieku,
b) dzieci i młodzieży,
c) rodzin z dziećmi. 

Rozdział 5
Formy współpracy.

§ 7. 1. Gmina Radomin przewiduje finansowe i pozafinansowe formy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.
 
2. Współpraca finansowa będzie polegać na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym poprzez powierzanie i wspieranie wykonywania zadań publicznych przez udzielenie 
dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Powierzanie i wspieranie zadań odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez 



Wójta Gminy Radomin zgodnie z art. 11 ustawy.
4. Współpraca pozafinansowa będzie polegać na:
1) wpieraniu w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy, m. in. 

poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i udzielanie rekomendacji 
w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze źródeł zewnętrznych, 
współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, działania 
na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych poprzez informowanie 
o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach, itp.

2) pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze w sąsiednich 
gminach.

3) umożliwieniu umieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Radomin informacji o działaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 6
Realizacja programu współpracy.

§ 8.1. W ramach niniejszego programu Wójt Gminy Radomin ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego Gminy Radomin określonego w § 6. 

2. Oferty zgłoszone w konkursie ocenia komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe.

§ 9. Realizacja zadań publicznych objętych programem, finansowana będzie przy udziale 
środków finansowych Gminy Radomin, zabezpieczonych w budżecie gminy na 2009 rok. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


