Załącznik do uchwały Nr XXIX/222/09
Rady Gminy Rypin
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu
współpracy Gminy Rypin z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2010

Program współpracy
Gminy Rypin 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, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Rypin i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok.
Wstęp.
Celem współpracy Gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest budowanie partnerstwa
miedzy tymi jednostkami na zasadach pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Postanowienia ogólne.
§1. Ilekroć jest mowa o:
1) dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.);
2) programie współpracy na 2010 rok - rozumie sie przez to Program
współpracy na 2010 rok Gminy Rypin 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 na terenie Gminy
Rypin i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;

3) ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - rozumie się
przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ).
Formy współpracy Gminy Rypin
z organizacjami pozarządowymi.

w

sferze

zadań

publicznych

§ 2. Współpraca Gminy Rypin w sferze zadań publicznych
z organizacjami pozarządowymi będzie prowadzona w następujących formach:
1) wzajemnego informowania sie o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, w szczególności o:
a) budżecie Gminy Rypin na 2010 rok i zadań przewidzianych do
realizacji na jego podstawie,
b) o możliwościach uzyskania środków finansowych z innych źródeł;
2) konsultowania projektów aktów normatywnych Rady Gminy Rypin w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;
3) tworzenia w miarę potrzeby wspólnych zespołów problemowych o
charakterze doradczym lub inicjatywnym złożonych z radnych i przedstawicieli
jednostek organizacyjnych Gminy Rypin oraz organizacji pozarządowych dla
rozpatrzenia określonych problemów, ustalania strategii i sposobów wspólnego
działania, bądź objęcia określonej problematyki dla dobra pożytku publicznego;
4) umożliwienia organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych
warunkach prawa użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali)
będących własnością Gminy Rypin dla celów prowadzenia działalności
statutowej tych organizacji, w miarę występowania pustostanów i potrzeb
organizacji;
5) promocji działalności organizacji pozarządowych, a w szczególności
w lokalnej prasie, audycjach radiowych, publikacjach, tablicach
informacyjnych;
6) zlecania realizacji zadań publicznych w formie:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych i udzielania dotacji
ze środków budżetowych na sfinansowanie ich realizacji,
b) wspierania wykonywania zadań publicznych i udzielaniu dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
§ 3. Współpracę z organizacjami pozarządowymi koordynuje Inspektor
ds. promocji i funduszy unijnych.

Sfery współpracy Gminy Rypin w zakresie
z organizacjami pozarządowymi.

zadań publicznych

§ 4. W 2010 roku zadania publiczne Gminy Rypin, realizowane przy
udziale organizacji pozarządowych będą obejmować następujące sfery:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także aktywnego wypoczynku;
2) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy miedzy społecznościami;
3) upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji;
4) działań na rzecz integracji społecznej.
Postanowienia końcowe.
§ 5. Tryb postępowania o udzielenie dotacji i sposób jej rozliczania oraz
sposób kontroli wykonania zleconego zadania następuje w oparciu o Ustawę
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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