
UCHWAŁA  NR XXVIII/257/04  

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
z dnia 24 listopada 2004 r. 

 

w sprawie przyj�cia programu współpracy gminy Strzelce Opolskie  

z organizacjami pozarz�dowymi i innymi podmiotami prowadz�cymi 

działalno�� po�ytku publicznego na rok 2005. 

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno�ci 

po�ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004r. Nr 64, 

poz. 593 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co 

nast�puje: 

 

 

§ 1. Przyjmuje si� Program współpracy gminy Strzelce Opolskie  

 z organizacjami pozarz�dowymi i innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� 

po�ytku publicznego na rok 2005, stanowi�cy zał�cznik do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłosze� Urz�du Miejskiego oraz 

w Miejskim Serwisie Informacyjnym i wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał�cznik do uchwały Nr 
XXVIII/257/04 z dnia 24 listopada 

2004 roku Rady Miejskiej  
w Strzelcach Opolskich  

 
  
 

Program współpracy gminy Strzelce Opolskie  
z organizacjami pozarz�dowymi i innymi podmiotami prowadz�cymi 

działalno�� po�ytku publicznego na rok 2005 
 
 

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przyjmuj�c „Program współpracy gminy 

Strzelce Opolskie z organizacjami pozarz�dowymi i innymi podmiotami prowadz�cymi 

działalno�� po�ytku publicznego” pragnie uaktywni� postawy obywatelskie.  

Celem programu jest stwarzanie warunków do kreowania postaw 

społecznych sprzyjaj�cych podejmowaniu ró�norodnych inicjatyw oddolnych zgodnie 

z zasadami i ideami społecze�stwa obywatelskiego.  

 
 

§ 1 Przedmiotem współpracy gminy Strzelce Opolskie z organizacjami 

pozarz�dowymi i innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku publicznego 

jest realizacja zada� publicznych wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),  

a w szczególno�ci: 

1) piel�gnowanie tradycji i patriotyzmu, 

2) rozwój społecze�stwa obywatelskiego, propagowanie idei 

demokratycznych, wolno�ci i praw człowieka, solidaryzmu społecznego przez 

wspieranie aktywno�ci ró�norodnych grup społecznych, mniejszo�ci 

narodowych oraz wspomaganie wolontariatu, 

3) działania w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego dzieci  

4) i młodzie�y oraz zwi�kszania poczucia bezpiecze�stwa mieszka�ców, 

5) wspomaganie rozwoju organizacji pozarz�dowych w celu wzrostu 

jako�ci ich działa� skierowanych do mieszka�ców gminy Strzelce Opolskie, 

6) propagowanie idei integracji europejskiej, w tym poznawanie celów  

i zasad działania Unii Europejskiej, 

7) umo�liwianie mieszka�com gminy Strzelce Opolskie podnoszenia 

wiedzy i umiej�tno�ci, ze szczególnym uwzgl�dnieniem dzieci i młodzie�y, 



8) stwarzanie oferty edukacyjnej poszerzaj�cej i uzupełniaj�cej działalno�� 

publicznych jednostek i placówek o�wiatowych, skierowanej do dzieci  

i młodzie�y, 

9) zwi�kszanie ilo�ci obiektów i form słu��cych do sp�dzania czasu 

wolnego przez dzieci, młodzie� i dorosłych, 

10) zwi�kszanie dost�pu mieszka�ców gminy Strzelce Opolskie do dóbr 

kultury, 

11) działania proekologiczne, propaguj�ce postawy słu��ce ochronie 

przyrody i dziedzictwa przyrodniczego, 

12) zwi�kszanie dost�pu mieszka�ców gminy Strzelce Opolskie do ró�nych 

form kultury fizycznej, 

13) wspomaganie współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzie�y  

i dorosłych, 

14) rozwój współpracy mi�dzynarodowej, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 

miast partnerskich, 

15) wspieranie i organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  

i młodzie�y szkolnej, z uwzgl�dnieniem dzieci i młodzie�y z rodzin 

zagro�onych patologi�, 

16) promocja i ochrona zdrowia, szczególnie piel�gnacja, w �rodowisku 

domowym osób starszych lub chorych oraz integracja tych osób ze 

�rodowiskiem, 

17) nowatorskie i innowacyjne działania na rzecz przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym uwzgl�dnieniem osób 

bezrobotnych, 

18) działalno�� wspieraj�ca rozwój gospodarczy w tym rozwój 

przedsi�biorczo�ci. 

 

§ 2  Współpraca gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarz�dowymi  

i innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku publicznego realizowana 

b�dzie na zasadach i formach okre�lonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz 

innych przepisach. 

§ 3 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszczone zostanie zgodnie 

 z Ustaw� z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno�ci po�ytku publicznego  



i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz na stronach internetowych gminy 

Strzelce Opolskie i w siedzibie jednostki organizacyjnej gminy organizuj�cej konkurs, 

w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłosze�. 

 

§ 4  Miernikami efektywno�ci Programu współpracy gminy Strzelce Opolskie 

z organizacjami pozarz�dowymi i innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� 

po�ytku publicznego na rok 2005 b�d� uzyskane informacje dotycz�ce  

w szczególno�ci: 

1) liczby organizacji i zada� przez nie podejmowanych na rzecz społeczno�ci 

lokalnej, 

2) liczby organizacji podejmuj�cych zadania publiczne na rzecz społeczno�ci 

lokalnej, 

3) liczby osób zaanga�owanych w realizacj� zda� publicznych, ze 

szczególnym uwzgl�dnieniem wolontariuszy, 

4) liczby osób, które były adresatami ró�nych działa� publicznych, 

5) wysoko�� �rodków finansowych przeznaczonych w bud�ecie gminy na 

realizacj� zada� publicznych, 

6) wysoko�� �rodków finansowych i pozafinansowych zaanga�owanych przez 

organizacje pozarz�dowe i inne podmioty prowadz�ce działalno�� po�ytku 

publicznego w realizacje zada� publicznych na rzecz mieszka�ców, 

7) wysoko�� �rodków finansowych pozyskanych z tzw. �ródeł zewn�trznych, 

ze szczególnym uwzgl�dnieniem �rodków Unii Europejskiej.  

 

§ 5 Burmistrz Strzelec Opolskich mo�e powoływa� w drodze zarz�dzenia 

zespoły doradcze, opiniuj�ce lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli organizacji 

pozarz�dowych działalno�� innych podmiotów prowadz�cych działalno�� po�ytku 

publicznego. Celem działalno�ci wspólnych zespołów mo�e by� w szczególno�ci: 

1) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych, 

2) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym, 

3) opiniowanie aktów prawa miejscowego maj�cych bezpo�rednie znaczenie 

dla realizacji niniejszej uchwały, 

4) wzajemne informowanie si� o planowanych kierunkach działalno�ci, 

5) opiniowanie wniosków o dotacje na realizacj� zada� publicznych. 

 



§ 6 Burmistrz Strzelec Opolskich dokonuje kontroli i oceny realizowanych 

form współpracy gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarz�dowymi i innymi 

podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku publicznego. 

 
 
 
 
 
 


