
 
Uchwała Nr XLII/271/2009 

Rady Gminy Bolesław 
z dnia 22 grudnia 2009 roku 

 
 
 

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego na 2010 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 poŜytku publicznego i o wolontariacie  
/Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy  
 

 
u c h w a l a: 

 
§ 1. 

 
Roczny program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2010 r. w brzmieniu 
określonym w Załączniku  nr 1 do uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Bolesław. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2010 r. 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/271/2009 
Rady  Gminy Bolesław z dnia 22 grudnia 2009 r. 

 

ROCZNY   PROGRAM   WSPÓŁPRACY 
GMINY   BOLESŁAW  

Z   ORGANIZACJAMI   POZARZ ĄDOWYMI   ORAZ   INNYMI 
PODMIOTAMI   PROWADZ ĄCYMI   DZIAŁALNO ŚĆ  POśYTKU 

PUBLICZNEGO   NA   ROK   2010 
 
 
WSTĘP 
 
Organizacje pozarządowe stanowią waŜne 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, iŜ działalność organizacji pozarządowych stanowi istotne 
uzupełnienie działań organów administracji publicznej uchwala „Roczny program współpracy 
Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na rok 2010” 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 poŜytku 
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 Ŝycia mieszkańców Gminy Bolesław.  
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. „Roczny program współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi  
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego  na rok 
2010” jest elementem współpracy określonej w Karcie współpracy Gminy Bolesław 
z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego. 

2. Roczny program współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których 
realizację Gmina Bolesław będzie wspierać w roku 2010. Szczegółowe warunki 
realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu 
ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań. 

3. Roczny program współpracy opracowany jest i przyjęty zgodnie z Ustawą 
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Dokumentem regulującym realizację Rocznego programu współpracy jest Karta 
Współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność  poŜytku 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.  

 



 
 II. OBSZAR  WSPÓŁPRACY 
 
Obszar współpracy Gminy Bolesław z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych,              
o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie: 
 
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej  

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 
2. zapewnienia zorganizowanej opieki byłym Ŝołnierzom 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 zagroŜonych zwolnieniem z pracy; 
9. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet 

 i męŜczyzn; 
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 młodzieŜy; 
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 takŜe działań wspomagających rozwój demokracji; 
20. ratownictwa i ochrony ludności; 
21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, 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. 

 



III. NAJWA śNIEJSZE ZADANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY  
Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI ORAZ OSOBAMI PRAWNYMI  
I  JEDNOSTKAMI  ORGANIZACYJNYMI  KO ŚCIOŁÓW I  ZWI ĄZKÓW 
WYZNANIOWYCH  W  GMINIE BOLESLAW  W  ROKU  2010 
  

1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  w tym  w szczególności: 
- promowanie dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, np. piłka noŜna, piłka 

siatkowa, badminton, tenis stołowy, zawody wędkarskie poprzez organizację 
zawodów i otwartych turniejów sportowych, 

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

- organizacja biegów: Bieg przełajowy o puchar I Wójta Gminy Bolesław Jerzego 
Łaskawca w Hutkach,  II Ogólnopolski Bieg „Wolności” Bolesław- Sławków 
2010 

2. W zakresie związanym z pomocą społeczną, w tym pomocą rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji Ŝyciowej 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 młodzieŜy rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym, 
- prowadzenie i organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych, prelekcji zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
- realizacja programów profilaktycznych i promujących zdrowy styl Ŝycia wśród 

dzieci i młodzieŜy. 
3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym wspieranie 
realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie 
środowiskowych imprez kulturalnych, wspieranie działań integracyjnych 
mieszkańców i promocyjnych gminy. 

Gmina Bolesław ogłasza otwarty konkurs ofert w celu realizacji w/w zadań publicznych.  
 
Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury, wspierania tradycji i rozwoju społeczności 
lokalnych: 
- 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). 
 
Z zakresu pomocy społecznej:  
- Wzór oferty określony został w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia 
wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. nr 44 poz. 427) 
- wzór umowy określony został w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia 
ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 545). 
- wzór sprawozdania określony został w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie 
określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. nr 44 poz. 428). 
 
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 poŜytku publicznego i o wolontariacie 
prowadzić będzie  współpracę w zakresie realizacji zadań publicznych w formie: 

1) powierzania i wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem 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) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności                                 
i współdziałania,                            

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

3) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych     
z przedstawicieli organizacji, organów administracji publicznej. 

Współpraca odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  
 
V. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZ ACJĘ 
PROGRAMU 
 
Wykonanie programu koordynuje Referat Rozwoju Gospodarczego, Planowania 
Przestrzennego i Komunikacji Urzędu Gminy Bolesław.  
 
VI. FINANSOWANIE PROGRAMU 
 

1. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie zadań publicznych 
powierzonych organizacjom określa uchwała BudŜetowa Gminy Bolesław na               
2010 rok . 

2. Szczegółowe warunki przekazywania środków finansowych i ich rozliczanie reguluje 
umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Bolesław a podmiotem realizującym 
zadanie publiczne gminy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


