
UCHWAŁA NR XXXIX/482/09  

RADY GMINY KOBIERZYCE  

z dnia 20 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. 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 Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

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

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z poz. 873 ze zmianami). 

2. Prowadzenie przez gminę w roku 2010 działalności w sferze zadań publicznych odbywać 

się będzie m.in. poprzez nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym 

zadaniom gminy. 

§ 2. 1. Formy realizacji zadań publicznych: 

3. Rodzaje zadań społecznie użytecznych, na które zostaną przeznaczone środki to: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 

2010 r. 

1) zlecanie realizacji zadań przez powierzenie wykonania określonego zadania wraz 

z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji lub przez wspieranie takich zadań 

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

2) przekazywanie informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu 

zharmonizowania tych kierunków, 

3) współtworzenie oraz ciągła aktualizacja Mapy Aktywności Lokalnej – elektronicznej bazy 

danych o organizacjach pozarządowych, 

4) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji, zwłaszcza projektu rocznego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2010, 

5) udzielanie informacji o możliwości pozyskiwania środków finansowych spoza Budżetu 

Gminy do realizacji zadań statutowych organizacji pozarządowych, 

6) uczestniczenie we wspólnych spotkaniach organizowanych zarówno przez Urząd Gminy jak 

i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, 

2. Sfera zadań publicznych realizowanych w formach określonych w ust. 1 obejmuje 

zakres: 

a) raz w roku – do 30 września Wójt zorganizuje Kobierzyckie Forum Organizacji 

Pozarządowych, na które zaproszone zostaną wszystkie organizacje prowadzące 

działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kobierzyce, 

1) ochrony i promocji zdrowia,

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

5) ratownictwa i ochrony ludności,

6) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

7) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje 

pozarządowe, 

8) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy 

społeczeństwami. 

1) ochrona zdrowia – w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, 

2) edukacyjna opieka wychowawcza – w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego 

dzieci i młodzieży, 

3) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:

a) ochrona i konserwacja zabytków,

b) pozostałe zadania w zakresie kultury,

4) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie szkolenia oraz udział 

w rywalizacji sportowej w dyscyplinach: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, ręczna, judo, 

tenis stołowy, ewentualnie wspieranie innych form działania w zakresie kultury fizycznej 

i sportu, 

5) upowszechnianie profilaktyki ratownictwa i ochrony ludności, w tym ochotnicze straże 

pożarne, 

6) wspieranie inicjatyw dotyczących wymiany doświadczeń i rozwijania współpracy 

z partnerskimi gminami. 

Przewodniczący Rady 

Gminy Kobierzyce 

mgr Czesław Czerwiec 
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