                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                               

UCHWAŁA NR VIII / 62 / 07
RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007".


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Dz. U. Nr 23 
poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, 
Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 162 poz. 1568,                 z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U.                                        z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2006r. Dz.U. Nr.94 poz.651) – Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwala, co następuje:

§l.  Uchwala się "Program współpracy Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007", który stanowi załącznik  do uchwały.

§2. 1. Wysokość środków na realizację Programu o którym mowa w §1określa Rada Powiatu Radomszczańskiego w uchwale budżetowej.

       2. Wysokość środków na realizację poszczególnych zadań będzie określana przez   Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, każdorazowo w przypadku zlecania zadania do realizacji.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Załącznik
                                                                                            do  Uchwały  Nr VIII/62/07
                                                                                            Rady  Powiatu  Radomszczańskiego
                                                                                            z  dnia 26 kwietnia 2007r.







                                  ROCZNY
       PROGRAM  WSPÓŁPRACY      
                             

Powiatu  Radomszczańskiego
z  organizacjami  pozarządowymi
oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku  publicznego,
o  których  mowa  w  art. 3  ust. 3
ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.
„O  działalności  pożytku  publicznego i wolontariacie”





                            NA   2007  ROK
                            
                                    
                   



                             „Roczny  program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi                                  
             oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art. 3  ust. 3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.
                          o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie”  na  2007  rok.


CEL WSPÓŁPRACY

   Celem współpracy  Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest poprawa  jakości życia w powiecie, zaspokojenie zbiorowych potrzeb  i oczekiwań mieszkańców powiatu w sferach zadań publicznych  oraz formach , o których mowa  poniżej.


ZADANIA W ZAKRESIE  NAUKI, OŚWIATY , EDUKACJI
 I WYCHOWANIA

Realizacja zadań w zakresie nauki, oświaty, edukacji i wychowania  odbywać się będzie poprzez wspieranie następujących zadań:
   1) Organizowanie konkursów  wiedzy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
       Radomszczańskiego,
   2) Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,
   3) Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży.


II. ZADANIA  W ZAKRESIE  KRAJOZNAWSTWA   I WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Realizacja zadań w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży odbywać się będzie poprzez wspieranie następujących zadań:
    1) Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym 
        oraz w okresie wypoczynku wakacyjnego,
    2) Zorganizowanie happeningu ekologicznego.
 

III. ZADANIA  W ZAKRESIE  UPOWSZECHNIANIA  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  odbywać się będzie  poprzez wspieranie następujących zadań:                                                                                           
    1) Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych popularyzujących różne dyscypliny   
 sportowe.	
    2) Nauka samoobrony i sportów walki wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
 3) Szkolenie sportowe dzieci  i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych:               podnoszenie  ciężarów, zapasy, tenis stołowy, piłka nożna
 4) Popularyzowanie sportów  wodnych – nauka pływania dla młodzieży szkół   ponadgimnazjalnych  Powiatu Radomszczańskiego oraz szkolenie sportowe młodzieży w   zakresie ratownictwa  wodnego.
                          
„Roczny  program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi
             oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art. 3  ust. 3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.
                          o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie”  na  2007  rok.


 IV. ZADANIA  W ZAKRESIE  UPOWSZECHNIANIA  KULTURY , SZTUKI,OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji   odbywać się będzie  poprzez wspieranie następujących zadań:                                                                                           

     1) Zorganizowanie wystawy  służącej upowszechnieniu historii, tradycji i kultury Powiatu
          Radomszczańskiego.
       

V. ZADANIA  W ZAKRESIE  PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I  KULTUR

Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kultur odbywać się będzie  poprzez wspieranie następujących zadań:                                                                                    

     1) Przeprowadzenie koncertów pieśni patriotycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych     Powiatu Radomszczańskiego.


VI. ZADANIA  W ZAKRESIE  PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

Realizacja zadań w zakresie  promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  bezrobotnych  poszukujących  pracy  i  osób  zagrożonych  zwolnieniem  z  pracy odbywać się będzie  poprzez wspieranie następujących zadań:           
                                                                         
 1) Realizacja zadań  z zakresu promocji  zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych
      poszukujących pracy i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy           
 2) Prowadzenie  przy  współpracy  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy -  Punktu
     Informacji  Zawodowej,  z  zachowaniem  wymogów  ustawy  o  promocji
     zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy








                           
                       „Roczny  program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi                                  
             oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art. 3  ust. 3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.
                          o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie”  na  2007  rok.


VII. ZADANIA  W ZAKRESIE  POMOCY SPOŁECZNEJ

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, odbywać się będzie poprzez wspieranie następujących zadań:

	prowadzenie świetlicy środowiskowej jako placówki  opiekuńczo – wychowawczej wsparcia  dziennego

      2) prowadzenie Ośrodka  Interwencji Kryzysowej 
3)prowadzenie mieszkania chronionego 
4)prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
 








