
Uchwała Nr XLVIII/265/09 

Rady Miejskiej w Iłży 

z dnia 30 grudnia 2009 roku 

 
 

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami    
                    pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2010 r. 
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5 
ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873) Rada Miejska w Iłży uchwala: 
 

§1 
 
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi  
i jednostkami organizacyjnymi, które zajmują się prowadzeniem działalności pożytku 
publicznego na rok 2010 – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży. 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLVIII/265/09 

                                                                                           Rady Miejskiej w Iłży  
                                                                                                   z dnia 30 grudnia 2009 roku 

   
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY IŁŻA 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY 

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
 

 
SPIS TREŚCI: 
 

I. Cel programu.  
II. Adresaci programu. 
III. Realizatorzy programu. 
IV. Sfera współpracy. 
V. Zadania priorytetowe. 
VI. Formy współpracy.  
VII. Postanowienia końcowe.  

 
I. Cel programu  

 
 Celem programu jest współpraca Gminy Iłża w sferze zadań publicznych gminy,  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom 
gminy wymienionym w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. 
 

II. Adresaci programu  
 
Program adresowany jest do: 

1. organizacji pozarządowych,  
2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego,  

3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego prowadzących działalność 
społecznie użyteczną w zakresie opowiadającym działaniom organów gminy.  

 
III. Realizatorzy programu  

 
W realizacji programu uczestniczą: 

1. Rada Miejska w Iłży i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej  
i finansowej gminy, 

2. Burmistrz Iłży, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy 
wytyczonej przez Radę Miejską w Iłży, 

3. Biuro ds. Promocji, Funduszy Unijnych oraz Integracji Europejskich w zakresie 
organizowania i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy gminą  



i organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

4. Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Iłży, oraz podległe jednostki 
organizacyjne w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym 
konsultowania projektów aktów prawnych. 

 
IV. Sfera współpracy 

 
 Gmina Iłża prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy 
prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów gminy, działalność 
pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.  
 

V. Zadania priorytetowe 
 
 Ustala się na 2010 rok następujące zadania priorytetowe związane ze współpracą 
samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności porządku publicznego:  
 
I. w zakresie edukacji: 

1. wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 
działających na terenie gminy Iłża,  

2. udzielanie stypendiów,  
3. prowadzenie działań informacyjno – edukacyjno – promocyjnych związanych  

z integracją z Unią Europejską dla mieszkańców gminy Iłża; 
 

II. w zakresie promocji gminy: 
1. wydawanie publikacji służących promocji gminy Iłża w kraju i za granicą,  
2. uczestnictwo i wspieranie przedsięwzięć prowadzących do promocji gminy Iłża; 

 
III. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej: 

1. zwiększanie świadomości prozdrowotnej wśród młodzieży w gminnych placówkach 
oświatowych,  

2. organizowanie i wspieranie akcji profilaktycznych dla mieszkańców gminy Iłża, 
3. organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 
4. wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, 

pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna) 
 

IV. w zakresie kultury: 
1. organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym i ponadgminnym mających 

istotne znaczenie dla rozwoju kultury w gminie Iłża,  
2. wspieranie działań służących upowszechnianiu kultury, historii i tradycji w gminie 

Iłża; 
 

V. w zakresie kultury fizycznej i sportu: 
1. organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym  

i ponadgminnym dla mieszkańców gminy Iłża, 



2. organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych  
o charakterze gminnym i ponadgminnym,  

3. upowszechnianie aktywnego wypoczynku i promocja rekreacji ruchowej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Iłża, 

4. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży – propagowanie zdrowego 
trybu życia oraz negowanie alkoholizmu i narkomanii; 
 

VI. w zakresie turystyki: 
1. wspieranie działań mających na celu rozwój turystyki w gminie Iłża,  
2. wspieranie organizacji imprez promocyjno – turystycznych o zasięgu lokalnym, 

powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,  
3. upowszechnianie turystyki; 

 
VII. w zakresie działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego: 
1. działania mające na celu wspomaganie techniczne, szkoleniowo, informacje 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego; 

 
VI. Formy współpracy  

 
I. Współpraca gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
odbywać się będzie w szczególności w formach: 
 

1. wspólnej organizacji, współfinansowania oraz wzajemnej współpracy w zakresie 
realizacji zadań należących do sfery działalności pożytku publicznego 
odpowiadającym zadaniom gminy,  

2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,  

3. tworzenie w miarę potrzeb przez organy gminy wspólnych zespołów  
o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów 
gminy oraz przedmiotu ich działania,  

4. współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania wsparcia z innych 
źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie o możliwości pozyskiwania środków finansowych oraz sprzętu 
sportowego i innych z różnych źródeł, w tym doradztwo i udzielanie pomocy 
merytorycznej,  

5. promocji działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych  
w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez 
zamieszczenie lub przekazanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji 
dotyczących nowych inicjacji realizowanych przez organizacje pozarządowe  
i podmioty na stronach internetowych gminy Iłża, 

6. pomocy w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych poprzez udzielanie rekomendacji 



organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie kontaktów 
ponadgminnych i międzynarodowych,  

7. koordynowanie działań i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami 
(np. wspólne organizowanie konferencji i współpraca przy świadczeniu 
konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej), 

8. wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie 
działań służących zaspokojeniu tych potrzeb,  

9. promowanie przez samorząd działalności organizacji i pomocy w tworzeniu jej 
dobrego wizerunku,  

10. organizowanie przez administrację samorządową szkoleń i doradztwa dla 
organizacji pozarządowych,  

11. udzielanie przez samorząd wsparcia poza finansowego dla organizacji (np.: 
oddelegowanie pracowników, użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnianie sal 
urzędu, itp.), 

12. organizowanie otwartych spotkań pomiędzy organizacjami, a przedstawicielami 
samorządu; 
 

II. Upoważnia się Burmistrza Iłży do: 
 

1. określenia szczegółowych zadań, przewidzianych do zlecenia przez gminę Iłża 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

2. określenie formy zlecenia oraz wysokości dotacji na poszczególne zadania, o 
których mowa w pkt. 1,  

3. określenie terminu składania ofert,  
4. powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań zleconych przez gminę Iłża organizacjom pozarządowym 
oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, 
na które proponuje się udzielenie dotacji,  

5. wykonanie innych czynności organizacyjno – technicznych w celu realizacji 
niniejszej uchwały; 

 
VII. Postanowienia końcowe  

  
 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy  
o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
 
 
 
 


