UCHWAŁA NR IV/19/06
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok”

Na podstawie 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; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337) 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. 593, Nr 116, poz. 1203,
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) Rada Miejska w Łasku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok” stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Robert Bartosik
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Załącznik do
Uchwały Nr IV/19/06
Rady Miejskiej w Łasku
z dnia 29 grudnia 2006 r.

„Program współpracy Gminy Łask

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok”
zwanymi w dalszej treści programu organizacjami

§ 1. Gmina Łask wykonuje należące do niej zadania publiczne w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność. W celu poprawy efektywności oraz osiągania lepszych efektów może
je zlecać organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
§ 2. Program współpracy dotyczy realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Łask
i na rzecz jego mieszkańców.
§ 3. Zasady współpracy i wspierania przez Gminę Łask działalności organizacji pożytku
publicznego w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie określa opracowana wspólnie z organizacjami i uchwalona przez Radę
Miejską Karta Współpracy.

§ 4. Celem Programu jest określenie priorytetowych zadań publicznych, które mogą być
realizowane we współpracy z organizacjami w 2007 r. Najważniejsze zadania realizowane
we współpracy z organizacjami to :
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PRIORYTET

przeciwdziałanie
patologiom
społecznym oraz
ochrona i promocja
zdrowia

edukacja i kultura

pomoc społeczna
i działania na rzecz
osób
niepełnosprawnych

ZADANIE
•

organizacja
wypoczynku dla
dzieci i młodzieży

•

działania na rzecz
profilaktyki
uzależnień poprzez
wspieranie środowisk
wzajemnej pomocy
w niesieniu pomocy
osobom z problemem
alkoholowym i
członkom ich rodzin

•

prowadzenie punktu
konsultacyjno –
interwencyjnego dla
osób uzależnionych
od narkotyków i ich
rodzin

•

promocja twórczości
artystycznej i
działalności
wydawniczej

•

organizacja i udział
w przeglądach
i konkursach

•

niesienie pomocy
osobom
niepełnosprawnym
i członkom ich rodzin
poprzez prowadzenie
świetlicy dla osób
niepełnosprawnych

•

działania na rzecz
osób będących w
trudnej sytuacji
życiowej – pomoc
świąteczna dla
najuboższych rodzin
w okresie Świąt

RODZAJ
POMOCY

TERMIN
REALIZACJI

finansowa
organizacyjna

cały rok

organizacyjna
finansowa

cały rok

finansowa
organizacyjna

cały rok
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Wielkanocnych
i Bożego Narodzenia

kultura fizyczna
i sport

działania na rzecz
polepszenia jakości
pracy organizacji
i współpracy z
samorządem

•

organizacja imprez
sportowych,
turniejów i
rozgrywek

•

szkolenie w różnych
dyscyplinach sportu
i w różnych grupach
wiekowych

•

udział w zawodach
sportowych

•

konsultacje z radcą
prawnym

•

aktualizacja „Mapy
aktywności
organizacji
pozarządowych
Gminy Łask”

do końca I
kwartału

•

opracowanie
kalendarza imprez
edukacyjnych,
kulturalnych,
sportowych i jego
aktualizacja

do końca I
kwartału

•

składanie informacji
o planowanych przez
organizacje
imprezach na r.2008

IV kwartał

•

obejmowanie
patronatem imprez
realizowanych przez
organizacje

na prośbę
organizatora
imprezy

•

udostępnianie
internetu i pomoc
w przeglądaniu
zasobów
internetowych

cały rok

finansowa
organizacyjna

cały rok

organizacyjna
finansowa
techniczna

cały rok w
zależności od
zadeklarowanych
potrzeb organizacji
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aktualizacja na
bieżąco

•

cały rok
umożliwianie
korzystania z
zasobów lokalowych
i sprzętu Urzędu
Miejskiego /np.
ksero/ w miarę
możliwości
właściciela
Organizacje pozarządowe współdziałają z Gminą Łask również poza sferą zadań publicznych
wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi
na polu promocji gminy.
§ 5. Zadania wymienione w § 4, obejmujące pomoc finansową będą zlecane w formie
otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Łasku bądź realizowane w trybie
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z wyłączeniem zadań, w których gmina jest
współorganizatorem.
Warunkiem ogłoszenia konkursu będzie zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych
na realizację zadań.
§ 6. Burmistrz
konkursu.

Łasku

określa

każdorazowo

zarządzeniem szczegółowe warunki

§ 7. Ewaluacja Programu prowadzona będzie przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Forum Inicjatyw Pozarządowych. Wyniki ewaluacji
przedstawione będą w terminie do 30 kwietnia 2008 roku Radzie Miejskiej, jak również zostaną
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Łasku.

Przewodniczący Rady
Robert Bartosik
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