PROJEKT
Roczny program współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Postanowienia ogólne
1. Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy
Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja
związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1)
„Ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)
„działalności pożytku publicznego” – należy przez to rozumieć działalność społecznie
użyteczną, prowadzoną przez Podmioty w sferze zadań publicznych określonych w
Ustawie,
3)
„Programie” – należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy
Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,
4)
„Uchwale” – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,
5)
„Gminie” – rozumie się przez to Gminę Jaworzyna Śląska,
6)
„Podmiotach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 Ustawy,
7)
„dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.),
8)
„konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11
ust. 2 i w art. 13 Ustawy.
Obszary współpracy
Współpraca z Podmiotami dotyczy zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.). Na rok 2008 przewiduje się zlecenie Podmiotom do realizacji zadania w
zakresie:
1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5. działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych,
6. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
7. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Formy współpracy
1. Współpraca, o której mowa może przybierać następujące formy finansowe i
pozafinansowe:
1) zlecanie podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i
współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
oraz na tablicach ogłoszeń;
b) przekazywanie przez Podmioty informacji o przewidywanych lub
realizowanych w 2008 roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa w §2
Programu), których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne, niż
wynikające z Programu,
3) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania,
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji,
4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli podmiotów oraz przedstawicieli właściwych organów administracji
publicznej.
2. Współpraca może polegać również na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym,
informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym Uchwałą.
Tryb zlecania zadań
1.
Zlecenie realizacji zadań Gminy odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu
ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można
realizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na
zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem
porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).
2.
Zasady postępowania o udzielenie wsparcia, sposobu rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonywania zadań zleconych określa zarządzenie Burmistrza.
Zasady opracowywania Programu
1.
W terminie do 30 września zostanie opracowany przez Urząd Miejski w Jaworzynie
Śląskiej projekt Programu na następny rok.
2.
Treść Programu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń.
3.
W terminie do 15 października Podmioty mogą zgłaszać uwagi i propozycje do
projektu Programu.
4.
Na spotkaniu zorganizowanym dla Podmiotów do 31 października zostanie
przeprowadzona konsultacja projektu Programu.
5.
Wnioski ze spotkania, o którym mowa w p-cie 4 zostaną rozpatrzone przez Burmistrza
w terminie 14 dni.

Postanowienia końcowe
1.
Burmistrz, uwzględniając możliwości finansowe Gminy, ustali listę zadań na rok 2008
w terminie do 31 stycznia 2008 r.
2.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
określa uchwała budżetowa Gminy na 2008 rok. Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie
w sytuacji zabezpieczenia środków finansowych na zadanie w budżecie gminy na 2008 r.
3.
Środki nierozdysponowane w konkursach lub niewykorzystane przez Podmioty, które
uzyskały prawo do ich wykorzystania, zostaną przeznaczone na realizację kolejnych zadań.
4.
Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w
swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez
Gminę.
5.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem, do współpracy Gminy z
Podmiotami stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy.
6.
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej, na podstawie analizy efektów realizacji niniejszego
Programu, przygotowuje Projekt rocznego programu współpracy na rok 2009, który
przedstawia Radzie Miejskiej wraz z projektem uchwały budżetowej.

