Załącznik
do Uchwały Nr XXVII/132/09
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 29 grudnia 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BISZTYNEK

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA TERENIE GMINY BISZTYNEK NA ROK 2010.

Wstęp
Trzecim sektorem, obok sektora publicznego i prywatnego, są organizacje pozarządowe
działające również na rzecz dobra publicznego. Działalność organizacji jest cechą
charakterystyczną społeczeństwa demokratycznego, dlatego współpraca sektora pozarządowego z
sektorem publicznym ma tak istotne znaczenie przy wyzwalaniu inicjatyw ze strony społeczności
lokalnej oraz skupieniu najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne
członków danego środowiska. Stowarzyszenia i fundacje podejmują cenne działania dla dobra
mieszkańców, dlatego współpraca organizacji pozarządowych z jednostką samorządu
terytorialnego stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu: poprawy jakości życia
mieszkańców naszej gminy.
Pierwszy Program Współpracy Gmina Bisztynek przyjęła w 2004 r. i tym samym dała wyraz
swojej aktywnej polityki współpracy samorządu z trzecim sektorem.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa sferę zadań
publicznych, w których organy administracji publicznej, w tym samorząd gminy powinny
współpracować z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Realizacji tych zasad służyć ma opracowanie przez organy samorządu terytorialnego rocznych
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

I. Postanowienia ogólne
1. Program współpracy Gminy Bisztynek z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w
art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma na celu włączenie
tych jednostek na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej.
2. Współpraca ta będzie oparta na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej
konkurencji, efektywności i jawności.
3. Program określa formy i zasady współpracy organów samorządowych z organizacjami
pozarządowymi oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja zależeć będzie od
zaawansowania przy wykorzystaniu środków publicznych.
4. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
a) Programie - należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Bisztynek z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek
na 2010 rok”,
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b) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) Podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

II. Cel programu
1. Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok jest efektywne
wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców
Gminy Bisztynek.
2. Cel ten realizowany jest w szczególności poprzez:
a) określenie kierunków realizacji zadań publicznych,
b) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych,
c) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
d) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,
e) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy
wolontariuszy,
f) zabezpieczenie w budżecie Gminy Bisztynek środków finansowych umożliwiających pełne i
terminowe wykonanie ww. zadań.

III. Adresaci programu
1. Program adresowany jest w szczególności do:
a) organizacji pozarządowych,
b) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności,
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego, działających na terenie gminy Bisztynek,
c) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

IV. Sfera zadań publicznych Gminy Bisztynek możliwych do realizacji we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1.

Zadania publiczne w szczególności obejmują zakres:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b) działalności charytatywnej,
c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
e) ochrony i promocji zdrowia,
f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
h) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
j) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
k) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji,
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l) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
ł) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
m) porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy
ofiarom klęsk żywiołowych, obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności,
n) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
o) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji,
p) działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,
r) promocji i pomocy w organizowaniu wolontariatu,
s) realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą z własnej
inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które realizowane są
dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.

V. Formy współpracy
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego będzie realizowana w następujących formach:
a) zlecania tym organizacjom i instytucjom realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) zlecania tym organizacjom i instytucjom realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie o pomocy społecznej i innych ustaw szczególnych,
c) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z
innych źródeł niż budżet gminy,
d) udzielania pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami
samorządowymi innych państw,
e) udzielania organizacjom wsparcia pozafinansowego (użyczenia sprzętu, udostępnienia
lokalu i obiektów sportowych),
f) prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, koordynowania działalności,
g) umożliwienia organizacjom skorzystania z preferencyjnych zasad uzyskiwania lokalu na
działalność, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywać się będzie na
zasadach: pomocniczości, jawności, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i
uczciwej konkurencji.
3. Program współpracy będzie realizowany również poprzez:
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków,
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych i odpowiednio do zakresu ich
działania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji,
c) tworzenie 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 administracji publicznej.
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VI. Środki finansowe na realizację programu
1. Środki finansowe z Programu przeznaczone są na określone przedsięwzięcia, a nie dla
określonych podmiotów.
2. Środki na realizację programu współpracy zostaną określone w uchwale budżetowej na rok
2010.
3. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego, organizacje pozarządowe lub osoby prawne
oraz jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych złożą z własnej
inicjatywy oferty realizacji zadań publicznych, w miarę możliwości finansowych mogą być
zwiększone środki w budżecie Gminy oraz przeznaczone na realizację programu współpracy.
4. Środki finansowe przekazywane są wyłonionym w wyniku konkursu organizacjom
pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na
podstawie zawieranych umów wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

VII. Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu
1. Za realizację Programu ze strony Gminy Bisztynek, odpowiadają:
a) Rada Miejska i jej komisje - w zakresie: uchwalenia rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi, utrzymywania kontaktów z liderami organizacji
pozarządowych (zapraszanie na posiedzenia Komisji stosownie do omawianych materiałów),
b) Burmistrz w zakresie: wyznaczenia pracownika do współpracy z organizacjami
pozarządowymi, dysponowania środkami wydzielonymi w budżecie na współpracę z
organizacjami pozarządowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizacja innych
zadań określonych w Programie,
c) Pełnomocnik Burmistrza do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi — w
zakresie prowadzenia całokształtu spraw związanych ze współpracą Gminy z organizacjami
pozarządowymi.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizacja w okresie realizacji zadania publicznego jest zobowiązana do zamieszczania w
materiałach promocyjnych informacji o wsparciu lub powierzeniu zadania przez Gminę
Bisztynek.
2. Organizacje pozarządowe mogą kierować na bieżąco uwagi, wnioski i propozycje dotyczące
realizacji Programu do Burmistrza lub Pełnomocnika Burmistrza d/s współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
3. 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.
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