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PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZEMIENIEWO  
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

NA ROK 2008 
 

 

WSTĘP 

Samorząd lokalny - w myśl ustawy o samorządzie gminnym tworzą wszyscy mieszkańcy 

gminy. Reprezentują oni zbiór mieszkańców charakteryzujących się różnorodnymi 

potrzebami, dążeniami, oraz oczekiwaniami. Zaspokajanie tych zbiorowych potrzeb i 

oczekiwań należy do zadań gminy. Jednakże ze względu na różnorodność występujących 

problemów instytucje publiczne nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkańców 

gminy. 

W rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, nie podejmowanych przez 

instytucje publiczne lub też będących właściwymi dla niewielkich środowisk lokalnych, 

istotne znaczenie ma powstawanie lokalnych inicjatyw obywatelskich zakładających sobie za 

cel rozwiązywanie tych problemów. 

Organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych,  

w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 

osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie 

przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. 

Organizacje pozarządowe stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji 

samorządowej. Skupiają one ludzi dzielących wspólne zainteresowania i pasje, nieobojętnych 

wobec tego, co dzieje się w ich otoczeniu. Są to zatem ludzie wrażliwi, zaangażowani, 

dysponujący nierzadko dużą wiedzą i doświadczeniem. Działalność osób w organizacjach 

pozarządowych umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za swoje otoczenie i 

wspólnotę lokalną, sprzyja tworzeniu więzi społecznych. 

Rada Gminy Krzemieniewo deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na zasadach pomocniczości, partnerstwa, uczciwości i jawności. 

 

 

 

 



I. Cele programu 

Celem Programu jest stworzenie korzystnych warunków współpracy pomiędzy gminą, a 

organizacjami pozarządowymi, w celu wspierania ważnych działań z punktu widzenia 

społeczności lokalnej. 

 

II. Założenia ogólne programu 

1. Podmiotami niniejszego programu są : Gmina Krzemieniewo i organizacje 

pozarządowe działające na terenie gminy Krzemieniewo.  

2. Podmioty współpracy są autonomiczne i suwerenne, a wzajemne oddziaływania 

regulują na zasadach umów i porozumień, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

3. Naczelną zasadą towarzyszącą wzajemnym oddziaływaniom jest wyrażenie woli 

współpracy w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców.  

4. Władze samorządowe wspierają działanie organizacji pozarządowych.  

5. Organizacje pozarządowe winny dążyć do wzbogacania przedsięwzięć służących 

zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych i działaniami swoimi winny wspierać w 

tym zakresie instytucje publiczne.  

  

III. Obszary współpracy 

Współpraca pomiędzy podmiotami programu dotyczy następującej sfery zadań publicznych: 

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.  

2. Działalności charytatywnej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych i 

upośledzonych.  

3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  

4. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.  

5. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.  

6. Rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży. 

7. Upowszechniania kultury fizycznej,  sportu i turystyki. 

8. Ratownictwa i ochrony ludności.  

IV. Podstawowe zasady programu 

Program współpracy opiera się na następujących zasadach: 

1. Zasada pomocniczości - gmina pomaga organizacjom pozarządowym w zakresie 

zdefiniowania potrzeb społeczeństwa gminy i rozwiązywaniu problemów w zakresie 

objętym ustawowymi zadaniami gminy.  



2. Zasada niezależności - zadania są wykonywane niezależnie od siebie, chyba że ich 

wspólne wykonanie leży w interesie społeczności lokalnej.  

3. Zasada finansowania przedmiotowego - środki publiczne są przyznawane na określone 

zadania.  

4. Zasada efektywności - zadania zostaną powierzone organizacjom, które efektywnie i 

uczciwie wykorzystają powierzone środki.  

5. Zasada korzyści publicznej - realizowane są zadania przynoszące najwięcej korzyści 

społeczności lokalnej.  

6. Zasada jawności - samorząd gminny udostępnia organizacjom pozarządowym 

informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań 

publicznych.  

V. Formy współpracy 

Gmina Krzemieniewo realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w następujących formach: 

1. Wsparcia finansowego ze środków budżetowych (zakup materiałów, usług, pomocy 

technicznych) 

2. Współdziałania w pozyskiwaniu środków z innych źródeł niż budżet gminy 

3. Dobrowolnego udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych  

planowanych przez samorząd 

4. Pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

VI. Postanowienia końcowe 

Zasady współpracy określone w niniejszym programie stanowią zbiór regulujący praktykę 

współdziałania władz samorządowych z organizacjami publicznymi. Wraz ze zmianą 

warunków zewnętrznych wiążących się szczególnie z wprowadzeniem nowych rozwiązań 

prawnych, a także ze zmieniającą się sytuacją finansową gminy mogą one ulegać zmianą, w 

szczególności w zakresie wysokości środków przeznaczonych na realizację programu. 

Program jest otwarty na nowe rozwiązania, szczególnie wynikające z wniosków i propozycji 

zgłaszanych przez organizacje pozarządowe. 

 
 

 

 

 

 


