
UCHWAŁA NR XXXIV/213/08 

Rady Miejskiej w Krośniewicach 

z dnia 10 grudnia 2008 r.  

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2009. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 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 późn. zm.
1
) oraz art. 5 

ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.
2
) – Rada Miejska  

w Krośniewicach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2009, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                 
1
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, z 2004 r. Nr 

102, poz. 1055, 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 z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 

180 poz. 1111 
2
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135; 

z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651. 



Załącznik  do uchwały Nr XXXIV/08 

Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. 

 

 

Program współpracy 

Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2009 . 

 

I Postanowienia ogólne. 

 

§ 1. Priorytetem Samorządu Gminy Krośniewice jest jak najlepsze zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb mieszkańców. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i środowiskami 

lokalnymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania miastem i gminą. 

Przyczynia się do integracji lokalnej społeczności i tworzenia trwałych więzi 

międzyludzkich. Celem Programu jest włączenie tych organizacji do realizacji zadań 

publicznych, co przyczyni się do umocnienia w społecznej świadomości poczucia 

odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. 

 

§ 2. Realizatorami Programu są:  

1) Rada Miejska w Krośniewicach - w zakresie ustalenia priorytetów dotyczących 

realizacji zadań publicznych; 

2) Burmistrz Krośniewic - w zakresie organizacji konkursów i zlecania zadań 

publicznych; 

3) Sekretarz Gminy Krośniewice - w zakresie koordynowania współpracy  

z organizacjami; 

4) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego realizujące zadania publiczne, zwane dalej „organizacjami”; 

5) samorządowe jednostki organizacyjne Gminy Krośniewice - w zakresie bieżącej 

realizacji Programu.  

 



II. Postanowienia szczególne. 

 

§ 3. Gmina Krośniewice w 2008 roku będzie powierzać lub wspierać realizację 

zadań publicznych w następujących obszarach:  

1) nauka, edukacja, oświata i wychowanie w zakresie wspierania i promocji 

wartościowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych  

i wychowawczych, takich jak:  

a) konkursy przedmiotowe i wiedzy ogólnej, w tym: np. konkursy literackie 

organizowane wspólnie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, konkurs marynistyczny, konkurs z zakresu wiedzy 

przeciwpożarowej, 

b) wydawanie publikacji wykorzystywanych do realizacji celów dydaktyczno-

wychowawczych,  

c) szkolenie nieetatowej kadry stowarzyszeń, pełniącej funkcje wychowawcze, 

d) szkolenia, seminaria, wykłady i konferencje związane z różnymi formami 

edukacji, 

e) opracowania naukowe i popularnonaukowe dotyczące miasta i gminy 

Krośniewice, 

w tym publikacja kluczowych tekstów źródłowych do dziejów miasta i gminy, 

wydawnictwo monograficzne, 

2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie wspierania rozwoju 

kultury fizycznej i sportu poprzez:  

a) organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w następujących 

dyscyplinach: piłka nożna, getbol, futsal, koszykówka, lekka atletyka, 

modelarstwo, szachy, sporty siłowe, tenis ziemny, tenis stołowy, piłka ręczna, 

piłka siatkowa, wędkarstwo lub inne dyscypliny sportowe, 

b) podnoszenie poziomu sprawności ogólnej fizycznej i ukierunkowanej dzieci 

i młodzieży, 

c) przedsięwzięcia dotyczące sportu amatorskiego, 

d) podnoszenie kwalifikacji organizatorów sportu, 



e) wydawnictwa promujące miasto w sferze kultury fizycznej, 

f) promocja miasta poprzez sport, 

g) organizowanie imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i 

międzynarodowym, 

h) wyposażenie obiektów sportowych, dydaktycznych i społeczno-edukacyjnych, 

i) uruchomienie systemu nagród i stypendiów sportowych, 

k) stwarzanie warunków do transferu wiedzy o trendach w rozwoju kultury 

fizycznej, 

1) imprezy sportowo-rekreacyjne; 

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji w zakresie wspierania -  

w ramach sprawowanego mecenatu kulturalnego wartościowych przedsięwzięć 

o charakterze lokalnym, dotyczących rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa 

kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań  

i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych Gminy, realizowanych 

poprzez:  

a) imprezy kulturalne oraz ich promocję, 

b) edycję wydawnictw kulturalnych, prezentujących dorobek lokalny, regionalny 

i ogólnopolski, 

c) renowację, konserwację, inwentaryzację i ochronę zabytków i innych obiektów 

kultury materialnej, 

d) dokumentację zjawisk życia kulturalnego i artystycznego, 

e) amatorski ruch artystyczny, 

f) upowszechnianie, promocję i popularyzację w kraju i za granicą lokalnej 

twórczości 

i wykonawstwa artystycznego, 

g) edukację kulturalną dzieci i młodzieży, 

4) krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży w zakresie wspierania działań 

na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem działań 

promujących Gminę Krośniewice, takich jak: 



a) wycieczki, rajdy, imprezy wędkarskie i terenowe itp., 

b) promocja, reklama walorów turystycznych Krośniewic i okolic, w tym konkursy 

tematyczne, wydawnictwa, 

c) konkursy wiedzy turystyczno-krajoznawczej, 

5) ochrona i promocja zdrowia w zakresie: 

a) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: 

- w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych - organizacja spotkań trzeźwościowych, prowadzenie klubu 

abstynentów; 

- w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 

i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie - udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej 

młodzieży zagrożonej uzależnieniami; 

- w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 

dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych 

zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjo-

terapeutycznych 

- prowadzenie świetlic środowiskowych, działalność informacyjna, edukacyjna 

i pomocowa w środowisku osób bezrobotnych, organizacja sportowych zajęć 

pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, prowadzenie klubu wolontariusza, organizacja 

profilaktycznej kampanii promującej zdrowy styl życia; 

- w zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii - organizacja 

półkolonii w mieście i na wsi dla dzieci i młodzieży, organizacja obozów 

zimowych i letnich; 



- związanych ze wspieraniem zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie 

i finansowanie centrów integracji społecznej, 

b) pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia:  

- oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dostarczanie podstawowej wiedzy 

na temat istniejących zagrożeń zdrowotnych oraz promocja zdrowego stylu życia 

poprzez organizację prelekcji, szkoleń, imprez okolicznościowych oraz 

propagowanie honorowego krwiodawstwa na terenie miasta i gminy 

Krośniewice; 

- zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów osób 

niepełnosprawnych, pomoc w pokonaniu barier psychicznych i akceptacji swojej 

niepełnosprawności poprzez organizację szkoleń, turnusów rehabilitacyjnych, 

prowadzenie świetlicy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, organizację 

imprez integracyjnych, wspieranie stacjonarnych zajęć rehabilitacyjnych; 

- pomoc osobom chorym poprzez zwiększenie dostępności do opieki oraz sprzętu 

medycznego poprzez prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej i zakup sprzętu 

medycznego i literatury fachowej. 

6) promocja i organizacja wolontariatu: 

a) szkolenie wolontariuszy, 

b) świadczenie pomocy przez wolontariuszy, 

7) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 

a) popularyzowanie zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody 

poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów, 

b) organizowanie konkursów, wystaw, olimpiad, festiwali, 

c) organizowanie wyjazdów, zajęć terenowych i obozów promujących 

ekologiczny styl życia, 

d) przeciwdziałanie niszczeniu zielni, tworzenie nowych terenów zieleni, 

e) organizacja programów i akcji związanych z ochroną środowiska i przyrody, 

8) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społecznościami: 

a) pomoc organizacjom w poszukiwaniu zagranicznych partnerów, 



b) realizacja w Gminie Krośniewice i poza jej granicami projektów z udziałem 

zagranicznych partnerów. 

 

§ 4. 1. Program będzie finansowany w ramach budżetu Gminy Krośniewice oraz 

w miarę możliwości ze środków pozabudżetowych.  

2. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań programowych, 

w szczególności na zadania własne Gminy, określa uchwała budżetowa. 

 

§ 5. Szczegółowe warunki ubiegania się o dotację przez organizacje, zasady 

rozliczania i kontroli udzielonych dotacji, regulują odrębne przepisy. 

 



UZASADNIENIE 

 

W wykonaniu postanowień przepisu, zawartego w Ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Miejska  

w Krośniewicach zobowiązana jest, co roku uchwalać roczny program współpracy 

Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi. Współpraca organów 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi może odbywać się poprzez 

zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, wzajemne 

informowanie się o planowanych kierunkach działalności, konsultowanie  

z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do ich zakresu działania, projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, 

tworzenia wspólnych zespołów o doradczym charakterze. 

Realizacja zadań publicznych przy współudziale organizacji pozarządowych, jest 

jednym z elementów efektywnego zarządzania Gminą. Jawny i czytelny system 

przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych w formie konkursu ofert 

pozwala, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, jasno zobrazować 

wydatkowane środki budżetowe. 

Mając na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej oraz wsparcie 

swoich mieszkańców w działalności społecznej, Rada Miejska w Krośniewicach 

zamierza przyjąć do realizacji niniejszy Program współpracy Gminy Krośniewice  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2009. 

Niniejszy Program stanowi przykład rzetelnego i kompleksowego współdziałania 

organów Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi. 


