UCHWAŁA NR VII/48/11
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Kowary z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2011
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 późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Rada Miejska w Kowarach
uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
2. podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy.
§ 2. 1. Program określa zakres współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie.
2. Celami Programu są:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną,
2) tworzenie warunków dla funkcjonowania oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
§ 3. 1. W roku 2011 priorytetowe znaczenie mają działania w sferach:
1) pomocy społecznej, a w szczególności:
a) ograniczenie bezrobocia i skutków związanych z tym zjawiskiem;
2) pomocy osobom niepełnosprawnym, a w szczególności:
a) wspieranie organizowania imprez plenerowych, świetlic oraz pomocy rodzicom w wychowaniu
dzieci niepełnosprawnych;
b) organizowanie zajęć warsztatowych
niepełnosprawnych;
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3) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, a w szczególności:
a) wspieranie realizacji programów szkoleniowych i konferencji kierowanych do osób zamierzających
prowadzić działalność gospodarczą;
b) pomoc informacyjno-doradcza dla podejmujących oraz rozwijających działalność gospodarczą;
c) wspieranie różnorodnych działań na rzecz lokalnego wzrostu gospodarczego;
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności:
a) realizacja programów edukacyjnych w szkołach;
b) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży;
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a w szczególności:
a) organizowanie konkursów plastycznych i wystaw artystycznych;
b) prezentacja osiągnięć kowarskich artystów w kraju i za granicą;
c) organizowanie imprez plenerowych i koncertów z udziałem wykonawców lokalnych;
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d) wspieranie przedsięwzięć artystycznych na terenie Miasta Kowary;
6) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a w szczególności:
a) wspieranie działalności sekcji sportowych w różnych dziedzinach sportu;
b) popularyzowanie uprawiania kultury fizycznej i turystyki;
c) organizowanie imprez sportowych;
d) wspieranie projektów promujących ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie;
7) porządku i bezpieczeństwa, a w szczególności:
a) stworzenie i realizacja programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego;
b) realizacja miejskiego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 4. Współpraca z podmiotami Programu odbywać się będzie w szczególności i w następujących
formach:
1. zlecanie podmiotom Programu realizacji zadań na zasadach określonych w ustawie,
2. wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności oraz współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków,
3. promocji działalności podmiotów Programu w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Kowarach,
4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym.
§ 5. Wysokość środków na realizację poszczególnych zadań ujętych w Programie określa uchwała
budżetowa. W uchwale na 2011 rok zapisano kwotę 200.900 zł na realizację Programu.
§ 6. Nie później niż do 30 kwietnia 2012 roku Burmistrz Miasta Kowary obowiązany jest przedłożyć
Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu za rok 2011.
§ 7. 1. Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań
publicznych powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach
ogłoszonych przez Miasto otwartych konkursów ofert.
2. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta Kowary najpóźniej w ostatnim dniu składania
ofert.
3. Zasady działania Komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 8. Konsultacje Programu, o którym mowa w uchwale zostały przeprowadzone ze wszystkimi
organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Kowary oraz z członkami Zespołu
Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Konsultacji poddano treść Programu
oraz kwotę przewidzianą w projekcie budżetu Miasta Kowary. Projekt uchwały uwzględnia uwagi
zgłoszone w trakcie konsultacji, a ich przebieg dokumentuje sprawozdanie stanowiące załącznik nr 2 do
uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Machnica
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/48/11
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf
Zasady działania komisji konkursowych
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/48/11
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
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