
Uchwała Nr XVI/118/2008
Rady Gminy Murów z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Murów
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 

poz. 2135, z 2005r., Nr 155 poz. 1298, nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, 

z 2006r. Nr 94 poz. 651) Rada Gminy Murów uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się „Roczny Program współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa:
− ustawie – należy przez to  rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o  działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
− podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć 

prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty wymienione w art. 3 ustawy.

§ 3

Program określa  zakres  współpracy oraz zadanie priorytetowe w zakresie współpracy Gminy 
Murów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 4

1. Gmina współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze 
zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są w kompetencji 
Gminy.

2. Współpraca Gminy w zakresie wymienionym w ust 1 może mieć charakter finansowy lub 
pozafinansowy.

§ 5

1. Współpraca o charakterze finansowym polegająca na zleceniu realizacji zadań publicznych 
może odbywać się w formach:

1) powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie jego realizacji



2) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 
realizacji.

2 Zlecenie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że 
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

§ 6

Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w formach:
1) udostępnienie  podmiotom  wykorzystania  pomieszczeń  będących  własnością  gminy  na 

prowadzenie działalności statutowej, w ramach możliwości,
2) wymiany  informacji  między  Gminą  i  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 

publicznego o kierunkach planowanych działań,
3) przekazywania informacji  o  możliwościach pozyskiwania  środków finansowych ze  źródeł 

zewnętrznych,
4) udostępnienia  strony  internetowej  Gminy  do  zamieszczenia  informacji  o  działalności 

organizacji,
5) włączenia  podmiotów  prowadzących  działalność  pożytku  publicznego  do  działań 

programowych samorządu.

§ 7

Współpraca  z  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  dotyczy  zadań 
własnych gminy wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 8

Zadaniami  priorytetowymi  w  zakresie  współpracy  Gminy  z  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego są zadania związane z:
1) pomocą społeczną,
2) kulturą fizyczną, sportem i turystyką,
3) kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji,
4) ochroną i promocją zdrowia,
5) nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem,
6) działalnością na rzecz mniejszości narodowych,
7) działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
8) działalnością w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§ 9

Lista zadań priorytetowych nie ogranicza możliwości podjęcia współpracy w zakresie innych 
zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 10

Wysokość środków finansowych na realizację zadań publicznych objętych Programem określi 
uchwała budżetowa na 2009 rok.



§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Sowada


