
UCHWAŁA NR XXXV/287/09  

RADY GMINY GOLESZÓW  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie programu współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami 

organizacyjnymi i stowarzyszeniami

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Gminy postanawia: 

§ 1.  Uchwalić  Program współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi oraz

z 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 stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok, stanowiący załącznik

do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Szalbot 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GOLESZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

Z 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 STOWARZYSZEŃ JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK.  

§ 1.  1. Roczny Program współpracy prezentuje politykę Gminy w sferze zadań publicznych określonych art.

4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.

873 ze zm.). 

2 .  Wysokoś ć   środków na realizację zadań objętych Programem określa Rada Gminy w uchwale budżetowej

na rok 2010.  

§ 2. Wójt Gminy po uchwaleniu budżetu na rok 2010 określa zarządzeniem rodzaje zadań i wysokość środków

przewidzianych na poszczególne zadania.  

§ 3.  1.  Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi jest realizowana na zasadach

partnerstwa, pomocy, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i poszanowania interesu

partnerów. Współpraca ta może mieć charakter finansowy i pozafinansowy. 

2. Formy współpracy o charakterze finansowym obejmują: 

3. Formy współpracy pozafinansowej obejmują: 

§ 4. Zadania priorytetowe do realizacji w 2010 roku w poszczególnych obszarach współpracy: 

§ 5.  W zakresie oceny współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku stosowane będą niżej

wymienione wskaźniki: 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXV/287/09

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 października 2009 r.

1) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Środki finansowe z programu

są przeznaczone tylko na określone przedsięwzięcia, a nie dla określonych podmiotów. 

1) wzajemną informację o planowanych kierunkach działalności i wpółdziałania,

2) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć,

3) promocję działalności organizacji pozarządowych w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy,

4) prowadzenie i aktualizację wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach internetowych

urzędu, 

5) konsultowanie projektów aktów normatywnych,

6) pomoc przy opracowywaniu projektów zgłaszanych przez organizacje do programów Unii Europejskiej,

7) pomoc przy organizowaniu spotkań  przez organizacje poprzez nieodpłatne udostepnianie pomieszczeń,

środków technicznych, itp., 

8) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń  podnoszacych jakość pracy organizacji w sferze zadań

publicznych, pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej 

1) kultura fizyczna i sport: 

a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,

b) upowszechnianie sportu i rekreacji, realizowane poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych

i sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, 

2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych: 

a) wspólne przedsięwzięcia Gminy za pośrednictwem instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi,

b) organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach i przeglądach,

c) przeglądy twórczości amatorskiej,

d) promocja twórczości nieprofesjonalnej, ludowej,

e) upowszechnianie czytelnictwa,

f) prezentacja osiągnięć kulturalnych w kraju i za granicą, (występy w gminach partnerskich),

g) kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów Śląska Cieszyńskiego,

3) turystyka i aktywny wypoczynek: 

a) upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

b) wspólne opracowywanie projektów promujących miejsca atrakcyjne turystycznie,

c) organizowanie imprez promujących turystykę aktywną i walory krajoznawcze Regionu,

4) pomoc społeczna, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym: 

a) współdziałanie przy organizacji nieodpłatnego pozyskiwania produktów spożywczych,

b) prowadzenie środowiskowych świetlic i ognisk wychowawczych,

c) szeroka współpraca w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

5) ratownictwo, ochrona życia i mienia 

a) spartakiada młodzieżowych drużyn pożarniczych,

b) turniej wiedzy pożarniczej,

c) zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, zawody sportowo-pożarnicze,

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) likwidacja barier architektonicznych,

b) pomoc przy organizacji olimpiad dla niepełnosprawnych.

c) pomoc niepełnosprawnym w integracji środowiskowej

1) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

3) wysokość kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy;

4) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych;

5) liczba osób, które są adresatami zadania;

6) ł ączna wielkość  środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe

w realizację zadań publicznych. 
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UCHWAŁA NR XXXV/287/09  

RADY GMINY GOLESZÓW  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie programu współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami 

organizacyjnymi i stowarzyszeniami

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Gminy postanawia: 

§ 1.  Uchwalić  Program współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi oraz

z 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 stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok, stanowiący załącznik

do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Szalbot 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GOLESZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

Z 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 STOWARZYSZEŃ JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK.  

§ 1.  1. Roczny Program współpracy prezentuje politykę Gminy w sferze zadań publicznych określonych art.

4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.

873 ze zm.). 

2 .  Wysokoś ć   środków na realizację zadań objętych Programem określa Rada Gminy w uchwale budżetowej

na rok 2010.  

§ 2. Wójt Gminy po uchwaleniu budżetu na rok 2010 określa zarządzeniem rodzaje zadań i wysokość środków

przewidzianych na poszczególne zadania.  

§ 3.  1.  Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi jest realizowana na zasadach

partnerstwa, pomocy, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i poszanowania interesu

partnerów. Współpraca ta może mieć charakter finansowy i pozafinansowy. 

2. Formy współpracy o charakterze finansowym obejmują: 

3. Formy współpracy pozafinansowej obejmują: 

§ 4. Zadania priorytetowe do realizacji w 2010 roku w poszczególnych obszarach współpracy: 

§ 5.  W zakresie oceny współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku stosowane będą niżej

wymienione wskaźniki: 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXV/287/09

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 października 2009 r.

1) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Środki finansowe z programu

są przeznaczone tylko na określone przedsięwzięcia, a nie dla określonych podmiotów. 

1) wzajemną informację o planowanych kierunkach działalności i wpółdziałania,

2) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć,

3) promocję działalności organizacji pozarządowych w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy,

4) prowadzenie i aktualizację wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach internetowych

urzędu, 

5) konsultowanie projektów aktów normatywnych,

6) pomoc przy opracowywaniu projektów zgłaszanych przez organizacje do programów Unii Europejskiej,

7) pomoc przy organizowaniu spotkań  przez organizacje poprzez nieodpłatne udostepnianie pomieszczeń,

środków technicznych, itp., 

8) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń  podnoszacych jakość pracy organizacji w sferze zadań

publicznych, pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej 

1) kultura fizyczna i sport: 

a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,

b) upowszechnianie sportu i rekreacji, realizowane poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych

i sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, 

2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych: 

a) wspólne przedsięwzięcia Gminy za pośrednictwem instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi,

b) organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach i przeglądach,

c) przeglądy twórczości amatorskiej,

d) promocja twórczości nieprofesjonalnej, ludowej,

e) upowszechnianie czytelnictwa,

f) prezentacja osiągnięć kulturalnych w kraju i za granicą, (występy w gminach partnerskich),

g) kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów Śląska Cieszyńskiego,

3) turystyka i aktywny wypoczynek: 

a) upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

b) wspólne opracowywanie projektów promujących miejsca atrakcyjne turystycznie,

c) organizowanie imprez promujących turystykę aktywną i walory krajoznawcze Regionu,

4) pomoc społeczna, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym: 

a) współdziałanie przy organizacji nieodpłatnego pozyskiwania produktów spożywczych,

b) prowadzenie środowiskowych świetlic i ognisk wychowawczych,

c) szeroka współpraca w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

5) ratownictwo, ochrona życia i mienia 

a) spartakiada młodzieżowych drużyn pożarniczych,

b) turniej wiedzy pożarniczej,

c) zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, zawody sportowo-pożarnicze,

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) likwidacja barier architektonicznych,

b) pomoc przy organizacji olimpiad dla niepełnosprawnych.

c) pomoc niepełnosprawnym w integracji środowiskowej

1) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

3) wysokość kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy;

4) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych;

5) liczba osób, które są adresatami zadania;

6) ł ączna wielkość  środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe

w realizację zadań publicznych. 
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UCHWAŁA NR XXXV/287/09  

RADY GMINY GOLESZÓW  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie programu współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami 

organizacyjnymi i stowarzyszeniami

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Gminy postanawia: 

§ 1.  Uchwalić  Program współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi oraz

z 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 stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok, stanowiący załącznik

do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Szalbot 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GOLESZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

Z 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 STOWARZYSZEŃ JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK.  

§ 1.  1. Roczny Program współpracy prezentuje politykę Gminy w sferze zadań publicznych określonych art.

4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.

873 ze zm.). 

2 .  Wysokoś ć   środków na realizację zadań objętych Programem określa Rada Gminy w uchwale budżetowej

na rok 2010.  

§ 2. Wójt Gminy po uchwaleniu budżetu na rok 2010 określa zarządzeniem rodzaje zadań i wysokość środków

przewidzianych na poszczególne zadania.  

§ 3.  1.  Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi jest realizowana na zasadach

partnerstwa, pomocy, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i poszanowania interesu

partnerów. Współpraca ta może mieć charakter finansowy i pozafinansowy. 

2. Formy współpracy o charakterze finansowym obejmują: 

3. Formy współpracy pozafinansowej obejmują: 

§ 4. Zadania priorytetowe do realizacji w 2010 roku w poszczególnych obszarach współpracy: 

§ 5.  W zakresie oceny współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku stosowane będą niżej

wymienione wskaźniki: 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXV/287/09

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 października 2009 r.

1) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Środki finansowe z programu

są przeznaczone tylko na określone przedsięwzięcia, a nie dla określonych podmiotów. 

1) wzajemną informację o planowanych kierunkach działalności i wpółdziałania,

2) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć,

3) promocję działalności organizacji pozarządowych w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy,

4) prowadzenie i aktualizację wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach internetowych

urzędu, 

5) konsultowanie projektów aktów normatywnych,

6) pomoc przy opracowywaniu projektów zgłaszanych przez organizacje do programów Unii Europejskiej,

7) pomoc przy organizowaniu spotkań  przez organizacje poprzez nieodpłatne udostepnianie pomieszczeń,

środków technicznych, itp., 

8) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń  podnoszacych jakość pracy organizacji w sferze zadań

publicznych, pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej 

1) kultura fizyczna i sport: 

a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,

b) upowszechnianie sportu i rekreacji, realizowane poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych

i sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, 

2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych: 

a) wspólne przedsięwzięcia Gminy za pośrednictwem instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi,

b) organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach i przeglądach,

c) przeglądy twórczości amatorskiej,

d) promocja twórczości nieprofesjonalnej, ludowej,

e) upowszechnianie czytelnictwa,

f) prezentacja osiągnięć kulturalnych w kraju i za granicą, (występy w gminach partnerskich),

g) kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów Śląska Cieszyńskiego,

3) turystyka i aktywny wypoczynek: 

a) upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

b) wspólne opracowywanie projektów promujących miejsca atrakcyjne turystycznie,

c) organizowanie imprez promujących turystykę aktywną i walory krajoznawcze Regionu,

4) pomoc społeczna, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym: 

a) współdziałanie przy organizacji nieodpłatnego pozyskiwania produktów spożywczych,

b) prowadzenie środowiskowych świetlic i ognisk wychowawczych,

c) szeroka współpraca w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

5) ratownictwo, ochrona życia i mienia 

a) spartakiada młodzieżowych drużyn pożarniczych,

b) turniej wiedzy pożarniczej,

c) zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, zawody sportowo-pożarnicze,

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) likwidacja barier architektonicznych,

b) pomoc przy organizacji olimpiad dla niepełnosprawnych.

c) pomoc niepełnosprawnym w integracji środowiskowej

1) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

3) wysokość kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy;

4) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych;

5) liczba osób, które są adresatami zadania;

6) ł ączna wielkość  środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe

w realizację zadań publicznych. 
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UCHWAŁA NR XXXV/287/09  

RADY GMINY GOLESZÓW  

z dnia 28 października 2009 r. 

w sprawie programu współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami 

organizacyjnymi i stowarzyszeniami

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Gminy postanawia: 

§ 1.  Uchwalić  Program współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi oraz

z 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 stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok, stanowiący załącznik

do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Szalbot 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GOLESZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

Z 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 STOWARZYSZEŃ JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK.  

§ 1.  1. Roczny Program współpracy prezentuje politykę Gminy w sferze zadań publicznych określonych art.

4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.

873 ze zm.). 

2 .  Wysokoś ć   środków na realizację zadań objętych Programem określa Rada Gminy w uchwale budżetowej

na rok 2010.  

§ 2. Wójt Gminy po uchwaleniu budżetu na rok 2010 określa zarządzeniem rodzaje zadań i wysokość środków

przewidzianych na poszczególne zadania.  

§ 3.  1.  Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi jest realizowana na zasadach

partnerstwa, pomocy, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i poszanowania interesu

partnerów. Współpraca ta może mieć charakter finansowy i pozafinansowy. 

2. Formy współpracy o charakterze finansowym obejmują: 

3. Formy współpracy pozafinansowej obejmują: 

§ 4. Zadania priorytetowe do realizacji w 2010 roku w poszczególnych obszarach współpracy: 

§ 5.  W zakresie oceny współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku stosowane będą niżej

wymienione wskaźniki: 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXV/287/09

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 października 2009 r.

1) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Środki finansowe z programu

są przeznaczone tylko na określone przedsięwzięcia, a nie dla określonych podmiotów. 

1) wzajemną informację o planowanych kierunkach działalności i wpółdziałania,

2) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć,

3) promocję działalności organizacji pozarządowych w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy,

4) prowadzenie i aktualizację wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach internetowych

urzędu, 

5) konsultowanie projektów aktów normatywnych,

6) pomoc przy opracowywaniu projektów zgłaszanych przez organizacje do programów Unii Europejskiej,

7) pomoc przy organizowaniu spotkań  przez organizacje poprzez nieodpłatne udostepnianie pomieszczeń,

środków technicznych, itp., 

8) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń  podnoszacych jakość pracy organizacji w sferze zadań

publicznych, pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej 

1) kultura fizyczna i sport: 

a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,

b) upowszechnianie sportu i rekreacji, realizowane poprzez organizowanie imprez rekreacyjnych

i sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, 

2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych: 

a) wspólne przedsięwzięcia Gminy za pośrednictwem instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi,

b) organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach i przeglądach,

c) przeglądy twórczości amatorskiej,

d) promocja twórczości nieprofesjonalnej, ludowej,

e) upowszechnianie czytelnictwa,

f) prezentacja osiągnięć kulturalnych w kraju i za granicą, (występy w gminach partnerskich),

g) kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów Śląska Cieszyńskiego,

3) turystyka i aktywny wypoczynek: 

a) upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

b) wspólne opracowywanie projektów promujących miejsca atrakcyjne turystycznie,

c) organizowanie imprez promujących turystykę aktywną i walory krajoznawcze Regionu,

4) pomoc społeczna, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym: 

a) współdziałanie przy organizacji nieodpłatnego pozyskiwania produktów spożywczych,

b) prowadzenie środowiskowych świetlic i ognisk wychowawczych,

c) szeroka współpraca w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

5) ratownictwo, ochrona życia i mienia 

a) spartakiada młodzieżowych drużyn pożarniczych,

b) turniej wiedzy pożarniczej,

c) zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, zawody sportowo-pożarnicze,

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) likwidacja barier architektonicznych,

b) pomoc przy organizacji olimpiad dla niepełnosprawnych.

c) pomoc niepełnosprawnym w integracji środowiskowej

1) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

3) wysokość kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy;

4) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych;

5) liczba osób, które są adresatami zadania;

6) ł ączna wielkość  środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe

w realizację zadań publicznych. 
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