UCHWAŁA Nr XVI/97/2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 03 grudnia 2007 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),
Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje;
§ 1.1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008 zwany dalej „Programem”.
2.Program dotyczy:
1) organizacji pozarządowych,
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających 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 cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
§ 2.1. Program obejmuje działania w sferach życia publicznego, w których wskazana jest
celowa współpraca.
2. W sferze pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób :
1) organizowanie spotkań integracyjnych mających na celu likwidację poczucia wyobcowania
ze środowiska,
2) organizowanie informacji i szkoleń w zakresie uzyskiwania pomocy z różnych źródeł,
3) organizowanie pomocy dzieciom i młodzieży, pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji poprzez wyjazdy na kolonie, obozy, wycieczki,
4) organizowanie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
3. W sferze działalności charytatywnej i wolontariatu:
1) współdziałanie z organizacjami pozyskującymi środki na stypendia i pomoc materialną dla dzieci
i młodzieży,
2) organizowanie spotkań w celu propagowania działalności charytatywnej na rzecz najuboższych
mieszkańców gminy,
3) popularyzacja i wspieranie instytucji wolontariatu, pozyskiwanie wolontariuszy do zadań szeroko
pojętej pomocy społecznej.
4. W sferze podtrzymania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
1) organizowanie lub współorganizowanie patriotycznych i innych uroczystości lokalnych,
2) wspieranie działań propagujących podtrzymanie polskiej tradycji i kultury.
5. W sferze ochrony zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) wspieranie działań mających na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym likwidacji barier

w komunikowaniu się, dostępie do dóbr kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
2) wspieranie działań mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
na wszystkich poziomach edukacji,
3) wspieranie wszelkich działań służących ochronie zdrowia i promocji zdrowia.
6. W sferze promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy
i rozwój przedsiębiorczości:
1) współdziałanie w zakresie organizowania punktów informacyjnych, szkoleń i kursów dla osób
bezrobotnych,
2)realizacja programów wspierających dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym,
3) współpraca w zakresie organizacji imprez szkoleniowo-informacyjnych w zakresie pozyskiwania
środków z programów rządowych i Unii Europejskiej.
7. W sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
promocja i wsparcie działalności organizacji pozarządowych poprzez:
1) informowanie o udziale organizacji pozarządowych w pracach na rzecz gminy na tablicach
ogłoszeniowych , lokalnej prasie, stronie internetowej urzędu,
2) wspieranie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, udostępnianie pomieszczeń oraz pomoc
w uzyskaniu sprzętu i wsparcia technicznego.
8. W sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
1) działania mające na celu promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
2) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
3) wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.
9. W sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
1) wspieranie działań popularyzujących turystykę, organizowanie rajdów, wycieczek
krajoznawczych, konkursów i szkoleń o tematyce popularyzującej tematykę krajoznawczą
ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Książ Wlkp. oraz województwa wielkopolskiego,
2) wspieranie działań mających służyć zorganizowanemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży.
10 . W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
1) wspieranie zespołów artystycznych kultywujących tradycje lokalne, mających swoją
siedzibę na terenie gminy,
2) organizowanie i współorganizowanie przeglądów artystycznych, koncertów, konkursów, wystaw
mających na celu promowanie miejscowej tradycji, w tym organizowanie tego rodzaju imprez
podczas sezonu turystycznego,
3) działania mające na celu propagowanie naszej kultury i tradycji oraz zabytków.
11. W sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1) wspieranie klubów sportowych działających w różnych dyscyplinach sportu mających swoją
siedzibę na terenie gminy,
2) organizowanie i współorganizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na terenie gminy,
3) współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjno-sportowych
o charakterze ponad gminnym,
4) promocja sportu wśród dzieci i młodzieży.
12. W sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym:
1) wspieranie działalności stowarzyszeń i związków działających na rzecz przeciwdziałania
patologiom społecznym,
2) realizacja przedsięwzięć mających na celu profilaktykę i terapię w środowisku dzieci i młodzieży,
w tym organizowanie i wspieranie środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych ,
3) profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień.
13 .W sferze działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami:

1) organizowanie wspólnych działań, spotkań, konferencji, seminariów z zaprzyjaźnioną gminą
La Guerche de Bretagne ( Francja) ,
2) organizowanie wymiany młodzieży w celach poznawczych, edukacyjnych i integracyjnych,
3) informowanie i popularyzacja w środowisku wiedzy o Unii Europejskiej i możliwościach
współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami .
14. W sferze działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art.3 ust. 3 ustawy w zakresie zadań publicznych wykonywanych na rzecz mieszkańców
gminy,wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informatyczne lub finansowe przy uwzględnieniu
aspektu finansowego gminy .
15. W sferze ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą:
1) wspieranie działań mających służyć ochronie ludności przed różnego rodzaju zagrożeniami,
2) pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych .
§ 3. Realizowanymi w ramach Programu formami współpracy gminy z podmiotami, o których
mowa w art.3 ust. 3 ustawy są:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków,
2) zlecenie podmiotom realizacji zadań publicznych w formie wspierania, na zasadzie udzielania
dotacji na dofinansownie jego realizacji,
3) zlecenie podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
4) współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym,
lub finansowym podmiotów Programu .
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. oraz Kierownikom
i Dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/23/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia
2006 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego.
§ 6.1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do 2008 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp
/-/ Paweł Walkowiak

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/97 /07 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 03 grudnia 2007 roku.

Art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zmianami), nakłada na organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 w/w ustawy.
Podjęcie uchwały stworzy możliwości ustalenia podstawy rozwoju wzajemnych relacji między
Gminą Książ Wlkp., a wskazanymi w ustawie organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
i stowarzyszeniami, co pozwoli włączyć się w system funkcjonowania gminy na zasadach
równoprawnego partnerstwa z uwzględnieniem specyficznych elementów współpracy występujących
na terenie naszej gminy.

Burmistrz
Książa Wielkopolskiego
/-/ Teofil Marciniak

