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UCHWAŁA NR XLIX/347/2010
RADY GMINY BOLESŁAW

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2011r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 
142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art.5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi 
zmianami/ Rada Gminy Bolesław uchwala: 

§ 1. Roczny program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r., stanowiący Załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesław. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wójcik
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Załącznik do Uchwały Nr XLIX/347/2010

Rady Gminy Bolesław

z dnia 26 października 2010 r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BOLESŁAW Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 

WSTĘP 

Organizacje pozarządowe stanowią ważne ogniwo aktywności społeczno – gospodarczej 
nowoczesnego demokratycznego państwa. Obywatelska działalność osób zrzeszonych w organizacjach 
pozarządowych umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za swoje – otoczenie i wspólnotę 
lokalną. Rada Gminy Bolesław przyjmując, iż działalność organizacji pozarządowych stanowi istotne 
uzupełnienie działań organów administracji publicznej uchwala „Roczny program współpracy Gminy 
Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2011” jako wyraz polityki Gminy Bolesław wobec organizacji pozarządowych. 
Zadania ujęte w programie realizowane są w sposób jasny i czytelny, realnie utwierdzają miejsce 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów w zakresie działalności pożytku publicznego w systemie 
demokracji lokalnej. Współpraca Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
przy realizacji zadań publicznych przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz 
podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców Gminy Bolesław. 

Postanowienia ogólne 

1. Podstawą Rocznego Programu Współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok, zwanego dalej” 
Programem, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) 

2. Ilekroć w tekście jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie 

2) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

3) programie – należy przez to rozumieć „Roczny Program Współpracy Gminy Bolesław 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2011” 

4) „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych 

5) „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 ustawy. 

6) „Wójcie” – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bolesław 
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I. CELE PROGRAMU 

Celami współpracy będą przede wszystkim: 

a) wzmocnienie potencjału Organizacji, 

b) rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego, 

c) wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa 
obywatelskiego. 

1) Cel główny 

Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem 
a organizacjami pozarządowymi. 

2) Cele szczegółowe 

Celami szczegółowymi programu są: 

- poprawa jakości życia , poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy, 

- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć, 

- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

II. ZASADY WSPÓŁPRACY 

1) Współpraca Gminy Bolesław z organizacjami opiera się na zasadach: 

a) pomocniczości, 

b) suwerenności stron, 

c) partnerstwa, 

d) efektywności, 

e) uczciwej konkurencyjności, 

f) jawności. 

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Przedmiotem współpracy Gminy Bolesław w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi są działania 
w sferze zadań publicznych określone w art.4 ustawy, a w szczególności zadania z dziedziny: 

1) kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób 

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
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IV. FORMY WSPÓŁPRACY 

Gmina Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzić będzie 
współpracę w zakresie realizacji zadań publicznych w formie: 

1) powierzania i wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 
realizacji lub 

2) wspierania takich zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

Poza tym, współpraca Gminy Bolesław polegała będzie na: 

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych działaniach 
poprzez publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej urzędu, w BIP, 

3) konsultowania, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli 
organizacji, organów administracji publicznej, 

5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie, 

6) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych 
źródeł niż budżet gminy , 

7) umożliwienie organizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów sportowych, kulturalnych 
i oświatowych (stadiony, boiska, świetlice, sale szkolne), 

V. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

Program współpracy na 2011 rok określa zadania publiczne, które w szczególności mogą być 
realizowane we współpracy z podmiotami Programu m.in. w zakresie: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: 

- promowanie dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, np. piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, 
piłka ręczna, badminton, tenis stołowy, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży 
zawody wędkarskie poprzez organizacje zawodów i otwartych turniejów sportowych, 

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży/ preferowane stałe zajęcia o charakterze szkoleniowym 

2) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób 

w szczególności zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gminie Bolesław, które są realizowane poprzez: 

- prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży rodzin dotkniętych problemem 
alkoholowym, 

- prowadzenie i organizowanie zajęć rekreacyjno- sportowych rodzin dotkniętych problemem 
alkoholowym, 

- realizacja programów profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. 
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3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez: 

- promocję gminy i regionu a w szczególności poprzez: organizowanie imprez, wystaw, wydawanie 
publikacji informacyjno- edukacyjnych, kultywowanie miejsc tradycji narodowej, kształtowanie 
świadomości obywatelskiej 

4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w tym wspieranie 

realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych 
imprez kulturalnych, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy. 

VI. OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

1) Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku. 

2) Terminy realizacji poszczególnych zadań programu określony będzie w otwartym konkursie ofert. 

3) Wykonanie programu koordynuje Referat Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego 
i Komunikacji Urzędu Gminy Bolesław. 

VII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

A) Powierzanie oraz wspieranie zadań, o których mowa w punkcie III, w trybie otwartego konkursu ofert, 
ogłaszanego przez Wójta Gminy Bolesław zgodnie z art.11 i art. 13 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. 

1) Informacja o konkursie zamieszczana będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Bolesław, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy. Termin 
składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie. 

2) Oferty zgłoszone w ramach konkursu opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy. 

3) W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

- Przedstawiciele Urzędu Gminy lub jednostek organizacyjnych gminy 

- Przedstawiciele organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje 
pozarządowe biorące udział w konkursie. 

4) W pracach Komisji Konkursowej mogą również uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 

5) Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni od upływu terminu do 
składania ofert. 

7) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy 
o wykonanie zadnia publicznego jest zgłoszenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu. 

8) W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. 

9) Po ogłoszeniu wyniku otwartego konkursu ofert Wójt, bez zbędnej zwłoki zawiera umowę o wsparcie 
zadania publicznego lub o powierzenie zadania publicznego z wyłonionymi w konkursie 
organizacjami pozarządowymi. 
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B) Konkurs ofert ogłaszany w miarę potrzeb. 

1) Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy zgłosić wniosek o realizację zadnia 
publicznego. Powinien on zawierać w szczególności opis zadania publicznego proponowanego do 
realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji tego zadania. 

2) Wójt Gminy, w terminie nieprzekraczającym 1 – go miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku, rozpatruje 
celowość realizacji danego zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i informuje 
o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania informuje 
składającego wniosek o trybie zlecenia zadnia publicznego oraz o terminie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert. 

3) Wniosek organizacji lub innego podmiotu, Wójt może zlecić wykonanie realizacji zadania 
publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli 
spełnione są łącznie następujące warunki: 

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadnia publicznego nie 

- przekracza kwoty 10 000 zł 

- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni 

- łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może 
przekroczyć 20 000 zł 

- łączna kwota przekazana w trybie nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku 
budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

4) Zlecenie zadania publicznego w w/w trybie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art.19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5) Wykaz podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego, zleconych zadań, na które 
przyznano dotacje, niezwłocznie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Bolesław, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy. 

6) Organizacja pozarządowa, która otrzymała wsparcie zadania, lub której powierzono realizację 
zadania, składa sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie w 30 dni od dnia 
zakończenia jego realizacji. 

VIII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

Gmina Bolesław współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego 
w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2011, przeznaczając środki finansowe 
w wysokości określonej Uchwałą Budżetową. 

IX. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

1) Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzonego organizacji na 
zasadach określonych w ustawie. 

2) Po zakończeniu realizacji programu Wójt w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku przedstawi 
Radzie informację o sposobie realizacji programu. 

3) Na podstawie sprawozdania przygotowywany jest kolejny roczny program. 

4) Roczny Program Współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego jego okres 
obowiązywania, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. 
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X. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU 
KONSULTACJI 

Program Współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 utworzony 
zostanie na bazie projektu, który to zostanie przekazany do konsultacji podmiotom programu 
funkcjonującymi na terenie Gminy Bolesław. Projekt programu zostanie zamieszczony na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Uwagi i wnioski zainteresowane podmioty będą mogły składać 
w formie pisemnej. 

XI. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO 
OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT 

Komisja Konkursowa powoływana będzie Zarządzeniem Wójta Gminy Bolesław w celu opiniowania 
złożonych ofert. W skład Komisji będą wchodzili przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby 
reprezentujące podmioty programu z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty programu biorące 
udział w konkursie. 

Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia: 

- możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 „ 
Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 
nadzorowane, 

- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego zadania, 

- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, 

- jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot programu będzie 
realizował zadanie publiczne; 

- planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych lub/i środków pochodzących 
z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 

- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 

- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich 
realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Gminę Bolesław dotacji na realizację 
zadania publicznego jest działalność podmiotu programu na rzecz mieszkańców i Gminy Bolesław. 

 

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wójcik


