
Uchwała Nr  IV/16/2006
Rady Gminy Pabianice

  z dnia 29 grudnia 2006 roku

w  sprawie:  ustalenia  „Programu  współpracy  Gminy  Pabianice  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.3  ust.3  ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007”

Na podstawie  art.  18 ust.  2  pkt.15  ustawy z dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie 
gminnym / tekst jednolity: 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, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 
172 ,poz.1441,  Nr 175,  poz.1457,  z  2006 r.  Nr  17,  poz.128,  Nr 181,  poz.1337 /  oraz na 
podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 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 Gminy Pabianice 

uchwala , co następuje:

§ 1. Uchwala się  „ Program współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2007 ”stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędowych Urzędu Gminy w Pabianicach.

             



Zał. do Uchwały Nr IV/16/2006

Rady Gminy Pabianice 

z dnia 29 grudnia 2006 r. 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PABIANICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 

UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
NA ROK 2007

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1/  Program  współpracy  Gminy  Pabianice  z  organizacjami  pozarządowymi   oraz  podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie zwany 
dalej „Programem”  stanowi element polityki społeczno- finansowej Gminy.

2/ Program określa zakres, zasady i formy współpracy.

3/ Ilekroć w niniejszym „ Programie” jest mowa o:

a/ „ustawie ”-  rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz.873, z późn. zm/

b/  „organizacji”  –  rozumie  się  przez  to  organizacje  pozarządowe,  osoby  prawne  i  jednostki 
organizacyjne , o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy,

c/ „ dotacji”- rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.176 ustawy z dnia 30 czreewca 2005 r. 
o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm./  

2. CEL PROGRAMU

Celem Programu jest prowadzenie przez Gminę Pabianice działalności w sferze zadań publicznych 
gminy określonych w art. 4 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy,  prowadzącymi  odpowiednio  do  terytorialnego  zakresu 
działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

 3. ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do:

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 ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego, 

3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,  

 4. PLAN WSPÓŁPRACY GMINY PABIANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W roku 2007 Gmina Pabianice będzie wspierać lub powierzać podmiotom określonym w pkt.3 
następujące zadania z zakresu:

1/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności:



a/ organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich 
imprezach sportowych,

b/ organizowanie szkoleń dzieci i młodzieży ,

c/ organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

d/ rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej 

2/ wypoczynku dzieci i młodzieży

 5. ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 
3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  odbywać  się  będzie  na 
zasadach określonych w art.5 ust.2 w/w ustawy , w szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych 
gminy -  na zasadach określonych w ustawie o działalności  pożytku publicznego i  o 
wolontariacie, w formach:

- powierzania  wykonywania  zadań  publicznych  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na 
finansowanie ich realizacji,

- lub   powierzania  wykonywania  zadań  publicznych  w  szczególności  poprzez 
zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach 
publicznych,  przy  porównywalności  metod  kalkulacji  kosztów  oraz 
porównywalności opodatkowania 

- wspierania  takich  zadań  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na  dofinansowanie  ich 
realizacji,

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w 
celu zharmonizowania tych kierunków,

3)  tworzenia  w  miarę  potrzeb  przez  organy  Gminy  wspólnych  zespołów  o  charakterze 
doradczym  i  inicjatywnym,  złożonych  z  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych, 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów Gminy oraz określanie przedmiotu 
ich działania,

4) współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych 
źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 
3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  o  możliwości 
pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek 
zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków,

5) pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kontaktów 
ponadgminnych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się 
o nawiązanie kontaktów ponadgminnych .

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Wysokość  środków  przewidzianych  na  realizację  zadań  programowych  zostanie  określona  w 
uchwale budżetowej na rok 2007.

2) Zlecenie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych w w/w ustawie.
3) Na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego Wójt Gminy może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić 
otwarte konkursy na ich realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

4) W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego aniżeli 



przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w 
nich określony.

  


