
                                               

Uchwała Nr   III/10/2006 

Rady Gminy Bolesław 

z dnia 13 grudnia 2006 r. 

 

 

 
w sprawie:  uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 na 2007 r. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art.5 ust.3 ustawy 

 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U.  

Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy  

 

 

u c h w a l a: 

 

§ 1. 

 

Przyjąć Roczny program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r. w brzmieniu 

określonym w Załączniku do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Bolesław. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2007 r. 

 



Załącznik  do Uchwały Nr III/ 10/2006 

Rady  Gminy Bolesław z dnia 13 grudnia 2006 r. 

 

 

„Roczny program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” 

 

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 2007” jako wyraz polityki Gminy Bolesław wobec 

organizacji pozarządowych. 

W ramach realizacji programu kontynuowane będą jasne i czytelne zadania, realnie 

włączające i utwierdzające miejsce organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

 w zakresie działalności pożytku publicznego w systemie demokracji lokalnej. 

 

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. „Roczny program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi  oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2007” jest 

elementem współpracy określonej w Karcie współpracy Gminy Bolesław z 

organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

2. Roczny program współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których 

realizację Gmina Bolesław będzie wspierać w roku 2007. Szczegółowe warunki 

realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadań. 

3. Roczny program współpracy opracowany jest i przyjęty zgodnie z Ustawą 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Dokumentem regulującym realizację Rocznego programu współpracy jest Karta 

Współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego. 

5. Wszelkie informacje dotyczące współpracy Gminy Bolesław z organizacjami 

pozarządowymi wynikające z niniejszego programu (m.in. uchwały, ogłoszenia 

konkursów, wzory ofert, umów, sprawozdań) dostępne są na  stronie internetowej 

gminy.  



2. 

Rozdział II - OBSZARY WSPÓŁPRACY 

 

      Gmina oraz Organizacje współpracować będą przy realizacji zadań w zakresie: 

 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

2) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali 

uprawnienia do emerytury wojskowej lub renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym 

 i wojskowym oraz kombatantom, 

3) działalności charytatywnej; 

4) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 

6) ochrony i promocji zdrowia; 

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

 i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

9) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet 

 i mężczyzn; 

10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

12) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

13) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

15) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

17) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 

18) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 

19) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

20) ratownictwa i ochrony ludności; 

21) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

 i za granicą; 

22) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

23) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

24) promocji i organizacji wolontariatu; 

25) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,  

w zakresie określonym w pkt 1-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

III. NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY  

     Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ OSOBAMI PRAWNYMI  

I JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI KOŚCIOŁÓW I  ZWIĄZKÓW 

WYZNANIOWYCH W GMINIE BOLESLAW W ROKU 2007. 

  

1. Upowszechnianie Kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży 

- promowanie dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, np. piłka nożna, piłka 

siatkowa, 

 tenis stołowy, zawody wędkarskie poprzez  organizację zawodów i otwartych 

turniejów sportowych., 

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

szkoleniowym/, 

- -organizowanie imprez rekreacyjno- sportowych, festynów, wystaw skierowanych 

 do mieszkańców Gminy  Bolesław w ramach popularyzacji aktywnych form 

wypoczynku. 

 

W celu realizacji w/w zadania publicznego Gmina Bolesław ogłasza otwarty konkurs 

ofert.  

Wzór oferty, umowy oraz sprawozdania został ujęty 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 i wzoru sprawozdania             

z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 264, poz. 2207/. 

 

 

 IV. FORMY WSPÓŁPRACY 

 

 Gmina może udzielać organizacjom pozarządowym pomocy w postaci: 

- dotacji, 

- pomocy w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na działalność  statutową,  

- współpracy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, 

- promocji działalności organizacji pozarządowych, 

- nawiązywania kontaktów i współpracy w skali lokalnej, ogólnopolskiej, 

międzynarodowej, 

- organizowania konsultacji i szkoleń celem podniesienia sprawności funkcjonowania 

organizacji, 

- Gmina zobowiązuje się do zamieszczania informacji istotnych dla Organizacji na 

tablicy ogłoszeń  umieszczonej w Urzędzie Gminy Bolesław oraz na gminnej stronie 

internetowej. 

 

V. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ 

PROGRAMU 

 

Wykonanie programu koordynuje Referat Organizacyjno-Administracyjny, Spraw 

Obywatelskich i Obrony. 

 

 

 

 

 



4. 

VI. ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMU. 

 

W projekcie budżetu Gminy Bolesław na 2007 r. zabezpieczono środki na realizację 

programu współpracy w wysokości  52 000,- zł . z przeznaczeniem na upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu. 

 

 


