UCHWAŁA NR XVIII/97/08
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Nr 96, poz. 873; z 2004 r.

Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651) Rada Miejska
w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Program Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 r.
w brzmieniu zawartym z załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
/-/Zofia Pliarska
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Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 stycznia 2008 r.
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I. WSTĘP
Program Współpracy Gminy Żychlin z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008
jest narzędziem wzmacniającym rolę i znaczenie sektora pozarządowego w budowie
społeczeństwa obywatelskiego. Głównym celem programu jest wdrożenie przejrzystych,
czytelnych i efektownych rozwiązań, umożliwiających organizacjom pozarządowym realne
włączenie się w realizację zadań samorządu oraz służących rozwiązywaniu ważnych
problemów społecznych.
Przyjmując niniejszy dokument Gmina Żychlin deklaruje wolę kontynuowania
dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi i wytacza niniejszym kierunki
jej rozwoju, oparte na partnerstwie w zakresie realizacji zadań publicznych.
1. Ilekroć w niniejszym tekście mowa jest o:
1) ustawie

należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

2) ustawie o pomocy
społecznej

należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn.
zm.),

3) ustawie o finansach
publicznych

należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.),

4) Programie

należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy Żychlin
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008,

5) organizacjach
pozarządowych

należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
działające na terenie gminy Żychlin,

6) gminie

należy przez to rozumieć Gminę Żychlin,

7) zespole
konsultacyjnym
(lub odpowiednio
koordynatorze)

należy przez to rozumieć Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy
Samorządu z organizacjami Pozarządowymi działającymi na
terenie Gminy Żychlin, powołany Zarządzeniem Burmistrza
Gminy Żychlin,

8) konkursie

rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa
w art. 11 ust. 2 ustawy,

9) dotacji

rozumie się przez to dotacje, o której mowa w art. 176 ustawy
o finansach publicznych,

10) Zespół Opiniujący

należy przez to rozumieć Zespół ds. przeprowadzania procedury
konkursowej, powołany Zarządzeniem Burmistrza Gminy
Żychlin
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Rozdział II
CELE WSPÓŁPRACY

1. Nadrzędnym celem współpracy jest wdrażanie zasady partycypacji społecznej i
rozwijanie partnerstwa
pomiędzy samorządem Gminy Żychlin i organizacjami
pozarządowymi, ukierunkowanie na rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców
oraz wzmacnianie aktywności społecznej obywateli.
2. Cele szczegółowe współpracy obejmują:
1) poprawę dostępności mieszkańców gminy do informacji,
2) rozwijanie nowych form współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi,
zapewniających efektywne wykonywanie zadań publicznych gminy,
3) ożywianie
społecznej aktywności mieszkańców, w tym działalności w ramach
wolontariatu,
4) umacnianie
poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności obywateli za
społeczność lokalną, za rozwój zasobów ludzkich, organizacyjnych i materialnych
służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy,
5) promowanie postaw obywatelskich i prospołecznych,
6) upowszechnianie i rozwój dialogu obywatelskiego,
7) tworzenie warunków i zachęt do rozwoju istniejących oraz powstawania nowych
organizacji pozarządowych,
8) profesjonalizację działań organizacji pozarządowych,
9) uzupełnienie działań publicznych w obszarach słabiej zagospodarowanych przez
administrację,
10) pobudzanie aktywności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków spoza
budżetu gminy, w tym funduszy unijnych.
3. Program stanowi uzupełnienie dokumentów strategicznych:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.,
2) Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008,
3) Program Rozwoju Lokalnego.

Rozdział III
PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY
1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest zaspokajanie
potrzeb społecznych mieszkańców poprzez:
1) Realizację zadań gminy,
2) Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz wspólne tworzenie systemowych
rozwiązań ważnych problemów społecznych,
3) Inicjowanie i realizowanie wspólnych projektów w ramach funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
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Rozdział IV
PODMIOTY WSPÓŁPRACY
1. Podmiotami realizującymi współpracę w sferze zadań publicznych są:
1) Rada Miejska w Żychlinie, w szczególności w zakresie:
a) określania kierunków rozwoju i realizacji lokalnej polityki wspierania aktywności
organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,
b) tworzenia warunków rozwoju współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi,
c) utrzymywania kontaktów pomiędzy poszczególnymi komisjami, a organizacjami
pozarządowymi, realizującymi zadania w obszarach będących jednocześnie obszarami
działań komisji,
d) uchwalania rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
2) Burmistrz Gminy Żychlin, w szczególności w zakresie:
a) przygotowania rocznego programu współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi,
b) zapewnienia środków finansowych na realizację celów programu,
c) obsługi organizacyjnej i merytorycznej Zespołu Konsultacyjnego (ew. koordynatora)
ds. współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
d) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
e) zawierania umów wykonania zadań publicznych oraz udzielania dotacji w ramach
przewidzianych środków.
3) Organizacje pozarządowe, w szczególności w zakresie:
a) przystępowania do otwartych konkursów ofert,
b) realizacji zadań publicznych wspieranych lub powierzanych zgodnie z warunkami
umów zawartych z gminą,
c) prawidłowego wykorzystania i rozliczenia środków otrzymanych na realizację
zadania,
d) inicjowania działań pozafinansowych w sferze zadań pożytku publicznego,
e) inicjowania nowych zakresów i form współpracy organizacji pozarządowych
w realizacji zadań własnych gminy,
f) składanie ofert na realizację zadań publicznych z własnej inicjatywy.
4) Zespół Konsultacyjny ds. współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
w szczególności w zakresie:
a) inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji organizacji pozarządowych na
rzecz współpracy i współuczestnictwa w rozwiązywaniu problemów społecznych,
b) inicjowania nowych zakresów i form współpracy organizacji pozarządowych
w realizacji zadań własnych gminy,
c) opracowania założeń do strategii współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi,
d) opiniowania – w porozumieniu z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi
– rocznych programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
e) opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską pod
kątem ich skutków dla rozwoju współpracy.
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2. W imieniu Burmistrza Gminy Żychlin współpracę w sferze zadań publicznych
realizują odpowiednie referaty merytoryczne w zakresach określonych regulaminem
organizacyjnym.
3. Program dotyczy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Żychlin
i na rzecz jej mieszkańców.
4. Ze strony organizacji pozarządowych bezpośrednimi realizatorami współpracy
są zgłoszone w rejestrach ich organy statutowe.

Rozdział V
ZASADY WSPÓŁPRACY
1. Współpraca realizowania jest w oparciu o podstawowe niżej wymienione zasady,
a wzajemne oddziaływanie regulują odnośne przepisy prawa.
Zasady współpracy:
1) zasady pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym,
w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,
a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny
i terminowy;
2) zasady suwerenności stron- władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie
nawzajem zadań , szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne
propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony;
3) zasady partnerstwa- współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami
pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań,
współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, m.in.: uczestnictwie
organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców miasta, sugerowaniu
zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje;
4) Zasada efektywności- samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu
prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań gminy również w zakresie nie
obejmowanym przez struktury gminne, wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie
najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych, tj.:
- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów
z danych nakładów,
- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
- w wysokości wynikającej z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
5) zasada uczciwej konkurencji - zarówno władze samorządowe, jak i organizacje,
w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych
działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych
działań;
6) zasada jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy
to w szczególności udostępnienia, organizacjom przez gminę, informacji o celach,
kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie
gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów.
Zasada obliguje również organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących
struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności
statutowej oraz sytuacji finansowej.
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2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w ustawach:
a) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) o pomocy społecznej.
3. O kolejności i rozmiarze realizowanych przez gminę zadań publicznych decydują
priorytetowe obszary współpracy przyjęte w Rozdziale VII niniejszego dokumentu.

Rozdział VI
FORMY WSPÓŁPRACY
1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi może być realizowana w formie
finansowej i pozafinansowej.
2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych gminy
organizacjom pozarządowym poprzez:
1) powierzenie wykonania zadania publicznego i udzielenie dotacji na finansowanie jego
realizacji,
2) wsparcie wykonania zadania publicznego i udzielenie dotacji na częściowe
dofinansowanie jego realizacji.
3. Finansowa forma współpracy odbywa się na zasadach i w trybie, określonych
w ustawach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o pomocy społecznej oraz
o finansach publicznych, a także w przedmiotowych Zarządzeniach Burmistrza Gminy
Żychlin.
4. Umowa o powierzenie wykonania zadania publicznego może być zawarta na czas
realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż określony w niniejszej umowie.
5. W ramach finansowej formy współpracy organizacja pozarządowa może z własnej
inicjatywy złożyć ofertę na realizację zadań publicznych, także takich które dotychczas
realizowane są w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie
rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
6. Wszystkie konkursy ogłaszane są poprzez zamieszczenie informacji:
1) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żychlin,
2) na tablicach informacyjnych,
3) w prasie – w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym w zależności od rodzaju
zadania.
7. W zakresie procedury przeprowadzenia otwartych konkursów ofert obowiązują
następujące Zarządzenia Burmistrza Gminy Żychlin:
1) Zarządzenie Burmistrza Gminy Żychlin w sprawie ramowego wzoru ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi
gminy;
2) Zarządzenie Burmistrza Gminy Żychlin w sprawie powołania składu Zespołu
Konsultacyjnego oraz przyjęcia regulaminu pracy tego zespołu;
3) Zarządzenie Burmistrza Gminy Żychlin w sprawie przyjęcia regulaminu pracy zespołu
opiniującego oferty na realizację zadań publicznych, składane w otwartych konkursach
ofert ogłaszanych przez Burmistrza Gminy Żychlin.
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8. Współpraca pozafinansowa obejmuje następujące sfery:
1) Informacyjną, realizowaną poprzez:
a) zarządzanie odrębną zakładką w portalu miejskiej strony internetowej, poświęconą
zagadnieniom dotyczącym organizacji pozarządowych i prowadzonej współpracy,
b) monitorowanie i roczną aktualizację elektronicznej bazy danych o organizacjach
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy,
c) przekazywanie za pomocą technologii komputerowej i lokalnych mediów bieżących
informacji związanych z realizacją Programu oraz promujących aktywność organizacji
pozarządowych,
d) udzielenie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym,
e) wdrożenie systemu kontaktów elektronicznych,
f) wymianę informacji o planowanych kierunkach działalności, wzajemne określanie
potrzeb w sferze działalności pożytku publicznego oraz wspólną ocenę realizowanych
zadań,
g) podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o konkursach ofert na realizację zadań
własnych gminy,
h) przekazywanie informacji o innych, potencjalnych źródłach finansowania działalności
organizacji pozarządowych,
i) gromadzenie wniosków, opinii, uwag dotyczących bieżącej realizacji niniejszego
programu, zgłaszanych przez organizacje pozarządowe.
2) Organizacyjną, realizowaną poprzez:
a) inicjowanie szkoleń podnoszących jakość świadczonych usług publicznych
i zwiększających efektywność wydatkowania środków finansowych oraz szkoleń
dotyczących realizacji własnych projektów organizacji pozarządowych w oparciu
o środki z funduszy unijnych,
b) współuczestnictwo gminy w imprezach inicjowanych i prowadzonych przez
organizacje pozarządowe, popularyzujące różne dziedziny działalności pożytku
publicznego,
c) współorganizowanie debat i konferencji, dot. zakresu i jakości współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
3) Inne, realizowane poprzez:
a) wspieranie działań Zespołu Konsultacyjnego, dotyczących form współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do ich zakresu
działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji,
c) promowanie i udzielanie pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji
pozarządowych,
d) rekomendowanie organizacji pozarządowych starających się o środki finansowe
ze źródeł innych niż samorządowe,
e) pomoc organizacjom pozarządowym w nawiązywaniu współpracy z innymi
podmiotami.

Rozdział VII
PRIORYTETOWE OBSZARY
1. W niniejszym programie przyjmuje się priorytety współpracy na 2008 r., określone na
podstawie zadań własnych gminy oraz opinii i wniosków organizacji pozarządowych,
obejmujące następujące sfery zadań publicznych:
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1)
2)
3)
4)

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
5) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
6) ochrona i promocja zdrowia,
7) działalność charytatywna.
2. W ramach przyjętych priorytetów współpracy w 2008 r. gmina będzie wspierać lub
powierzać realizację zadań publicznych wyszczególnionych w rozdziale VIII w ramach
zaplanowanych środków finansowych w budżecie gminy na 2008 r.

Rozdział VIII
ZAKRES ZADAŃ
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Zadanie: wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez:
organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w następujących dyscyplinach: piłka
nożna, koszykówka, lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka plażowa, unihok, tenis
stołowy, kolarstwo, podnoszenie ciężarów, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i
młodzieży, przedsięwzięcia dotyczące sportu amatorskiego,
2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Zadania:
1) organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności, zainteresowania
umiejętności uczniów oraz prowadzenie zajęć rozwijających i ogólnorozwojowych dla
najmłodszych,
2) zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
3) promowanie rozwoju edukacyjnego i zawodowego uczniów oraz prowadzenie punktu
informacji dla rodziców w tym zakresie.
3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Zadanie: realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu, ofiar przemocy w rodzinie oraz osób uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem od narkotyków,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i przeciwdziałania
narkomanii,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie oraz problemów
narkomanii.
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4. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zadania:
1) prowadzenie punktu wydawania żywności - pozyskiwanie, transport, magazynowanie
i dystrybucję artykułów żywnościowych,
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) integracja społeczeństwa "Trzeciego wieku"- organizowanie wypoczynku - czasu
wolnego dla emerytów i rencistów
5. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Zadania:
1) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zajęć rekreacyjno-sportowych,
2) promocja walorów turystycznych i krajoznawczych gminy i regionu.
6. Ochrona i promocja zdrowia
Zadanie: promocja zdrowego stylu życia oraz podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej
wśród mieszkańców gminy Żychlin
7. Działalność charytatywna.
Zadanie:
1) propagowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców , a zwłaszcza młodzieży szkolnej,
2) wsparcie działalności grup wolontariuszy zrzeszonych lub nowotworzonych.

Rozdział IX
MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMU
ORAZ EWALUACJA PROGRAMU
1. Wnioski i uwagi dotyczące realizacji programu organizacje pozarządowe mogą
zgłaszać Burmistrzowi Gminy Żychlin bezpośrednio oraz za pośrednictwem Zespołu
Konsultacyjnego lub Referatu Kultury, Oświaty i Sportu.
2. Burmistrz Gminy Żychlin przedstawia Radzie Miejskiej w Żychlinie, w terminie do
31 marca 2009 r. sprawozdanie z realizacji programu, które następnie podlega publikacji na
stronie internetowej gminy.

Rozdział X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
określi uchwała budżetowa gminy na rok 2008.
2. Organizacja pozarządowa w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do
zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub
dofinansowaniu realizowanego zadnia publicznego ze środków budżetu gminy.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/97/08
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w art. 5 ust. 3 nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Środki finansowe na realizację powyższego programu zabezpieczone zostaną
w budżecie gminy na 2008 r.

