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WSTĘP 
 

Rozwój gminy zależy w dużym stopniu od dobrowolnej aktywności obywateli w sprawach, 
które oni uważają za ważne dla społeczeństwa. 
 Z mocy ustawy samorząd jest formą organizacji wszystkich mieszkańców gminy. 
 Ze względu na różnorodność występujących problemów samorząd gminny nie jest w stanie 
objąć całej gamy spraw społecznych nurtujących mieszkańców Gminy Janów. 
Działania władz samorządowych i organizacji pozarządowych uzupełniają się tworząc efektywne                  
i skuteczne działania dla poprawy jakości życia mieszkańców. 
Współpraca władzy publicznej z organizacjami pozarządowymi wynika z zasady pomocniczości 
wpisanej do Konstytucji RP oraz wynikających z niej przepisów prawa, a w szczególności z ustawy            
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  
Władze gminy we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
podejmować będą działania, kładąc szczególny nacisk na: 

1. działania wychowawcze i prewencyjne na rzecz dzieci i młodzieży, 
2. ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
3. pomoc społeczną, 
4. działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,  
5. ochronę środowiska, 
6. wspieranie procesów tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, 
7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
8. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
9. ratownictwo i ochronę ludności, 
10. ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultywowanie lokalnych tradycji, 
11. działania związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. 

 
Niniejszy program jest wyrazem polityki władz gminy wobec organizacji pozarządowych, mającej 

na uwadze wspieranie ich inicjatyw i działań oraz zapewnienie im na terenie gminy Janów jak 
najlepszych warunków działania.  

 
I. Postanowienia ogólne  

§ 1 
 

Podstawą Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi na rok 2008, 
zwanym dalej „Programem” jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) zwaną dalej „Ustawą” 
Celem programu jest: 

1. Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w rozwiązywaniu lokalnych problemów poprzez 
stworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców gminy 
Janów. 



2. Określenie zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy oraz udzielania pomocy 
organizacjom pozarządowym przez samorząd gminy. 

 
 
II. Uczestnicy Programu  
 

§ 2 
 

1. Organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 Ustawy. 
2. O uczestnictwo mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące 

działalność w sferze zadań publicznych i podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873). Podmioty te informują o swojej gotowości 
do współpracy i działań na rzecz gminy poprzez przesłanie i aktualizowanie ankiet 
przygotowanych przez samorząd gminy. 

3. Podstawowym kryterium decydującym o udzielaniu przez gminę wsparcia dla organizacji, jest 
działalność na rzecz gminy Janów i jej mieszkańców. O środki w ramach współpracy mogą 
ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców gminy Janów, 
które zaspakajają ważne potrzeby jej mieszkańców. 

 
§ 3 

 
W realizacji Programu ze strony gminy Janów uczestniczą: 
1. Rada Gminy Janów i jej komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i określania 

wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez 
organizacje pozarządowe. 

2. Wójt gminy Janów, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczonej 
przez Radę Gminy. 

3. Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Janów, oraz jednostek organizacyjnych gminy                      
w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich 
kompetencji określonych regulaminowo.  

 
 
III. Kierunki i formy współpracy  
 

§ 4 
 

Współpraca z podmiotami Programu na 2008 rok dotyczy następujących zadań o charakterze 
lokalnym: 

1. działań wychowawczych i prewencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, 
2. ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 
3. pomocy społecznej, 
4. działań na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, 
5. ochrony środowiska, 
6. wspierania procesów tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu, 
7. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
8. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
10. ratownictwa i ochrony ludności, 
11. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultywowanie lokalnej tradycji. 

 
§ 5 
 

Wójt Gminy na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić 
otwarte konkursy na ich realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 
 

 
 
 



§ 6 
 

Gmina Janów realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 
Współpraca ta może odbywać się w formach: 

- zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań 
publicznych na zasadach określonych w Ustawie, 

- współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności                    
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  

- udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach 
programowych samorządu, 

- użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego, 

- promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach, 
- pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu. 

 
§ 7 

 
Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  pożytku publicznego, określi 
Wójt Gminy stosownym zarządzeniem. 
 
 
IV. Postanowienia końcowe 
 

§ 8 
 

1. Organizacje pozarządowe mają prawo wspólnie kształtować zakres rocznego Programu 
Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku 
publicznego w 2008 roku. 

2. Mieszkańcy gminy będą informowani w drodze ogłoszeń i na stronie BIP o działaniach 
realizowanych wspólnie przez sektor samorządowy jak i pozarządowy. 

  
 
 

Przewodniczący Rady 

Gminy Janów  

 

/-/ Sławomir Krzyształowski 


