Załącznik do uchwały nr 103/IX/11
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 08.11.201 r.

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGLINIEC
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W LATACH 2012 – 2016
WSTĘP
Wieloletni program współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi jest
dokumentem określającym ramy współpracy samorządu gminnego i organizacji
pozarządowych dla dobra i rozwoju społeczności lokalnej. Stanowi waŜny element łączący
społeczność lokalną i organizacje pozarządowe oraz stanowi uzupełnienie działań
wynikających z publicznych potrzeb lokalnych oraz ma na celu wyrabianie świadomości
społecznej oraz poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną.
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ilekroć w programie mowa jest o:
1) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.
zmianami);
2) programie - naleŜy przez to rozumieć Wieloletni program współpracy Gminy
Węgliniec z organizacjami pozarządowymi w latach 2012 - 2016;
3) organizacjach pozarządowych – naleŜy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne
i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
4) organizacjach poŜytku publicznego – naleŜy przez to rozumieć organizacje, osoby
prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 20 ustawy;
5) burmistrzu – naleŜy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec;
6) radzie – naleŜy przez to rozumieć Radę Miejską Węglińca;
7) gminie – naleŜy przez to rozumieć Gminę i Miasto Węgliniec.
2. Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań
publicznych gminy wynikających z przepisów prawa poprzez włączanie w ich realizację
organizacji pozarządowych.
3. Program określa zasady, formy i zakres współpracy organów samorządowych z
organizacjami pozarządowymi.
ROZDZIAŁ 2
CELE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
1.

2.
3.

Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest efektywne
wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców gminy.
Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi.
Celami szczegółowymi programu są:
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1) poprawa jakości Ŝycia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców
gminy,
2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
3) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć,
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

ROZDZIAŁ 3
PODMIOTY WSPÓŁPRACY
Podmiotami realizującymi program współpracy są:
1. Rada Miejska Węglińca i jej komisje - w zakresie określania polityki społecznej i
finansowej gminy oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi;
2. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec – w zakresie realizacji polityki określonej przez Radę
Miejską;
3. Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na terenie Gminy Węgliniec lub na
rzecz jej mieszkańców.

ROZDZIAŁ 4
PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY
1. Przedmiotem współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi jest realizacja
zadań publicznych wymienionych w ustawie. Gmina moŜe prowadzić działalność w sferze
zadań publicznych współpracując z organizacjami pozarządowymi w następującym zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym;
4) działalności charytatywnej;
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagroŜonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i męŜczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdraŜanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyŜszego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieŜy;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
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19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
takŜe działań wspomagających rozwój demokracji;
22) ratownictwa i ochrony ludności;
23) pomocy ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą;
24) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
25) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
26) promocji i organizacji wolontariatu;
27) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
28) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
29) przeciwdziałania uzaleŜnieniom i patologiom społecznym;
30) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w pkt 1 – 29.
2. Przedmiotem współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi moŜe być
wspólne określanie waŜnych dla mieszkańców potrzeb społecznych i dąŜenie do tworzenia
systemowych rozwiązań tych problemów.
3. Przedmiotem współpracy będzie równieŜ konsultowanie przez organ stanowiący Gminy
Węgliniec projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy, w dziedzinach dotyczących działalności
statutowych tych organizacji.
ROZDZIAŁ 5
ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY
1. Gmina Węgliniec realizuje zadania publiczne, wymienione w Rozdziale 4 we współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
2. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji,
jawności i poszanowania interesów partnerów współpracy.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi moŜe przybierać formy pozafinansowe
i finansowe.
ROZDZIAŁ 6
POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY
Gmina moŜe współpracować z organizacjami pozarządowymi w następujących sferach:
1. informacyjnej poprzez:
1) serwis informacyjny na stronach internetowych Gminy Węgliniec;
2) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania
publiczne;
3) informowanie i publikowanie informacji o ogłaszanych konkursach ofert na realizację
zadań publicznych oraz o sposobach ich rozstrzygnięć;
4) przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów o realizacji zadań publicznych;
2. organizacyjnej poprzez:
1) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym;
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2) tworzenie zespołów reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się
wybranymi zagadnieniami publicznymi;
3) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań waŜnych
dla lokalnego środowiska;
4) inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w gminie;
5) przygotowywanie i monitorowanie zawieranych przez Gminę umów z organizacjami
pozarządowymi na realizację zadań publicznych;
6) prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie
realizacji zadań publicznych z budŜetu Gminy;
3. w innych formach, obejmujących w szczególności:
1) opiniowanie działalności organizacji pozarządowych;
2) wspieranie organizacji pozarządowych (szczególnie o statusie organizacji poŜytku
publicznego) w uzyskaniu lokalu do realizacji zadań publicznych;
3) promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach;
4) uŜyczanie nieruchomości i wyposaŜenia technicznego dla potrzeb działalności
statutowej organizacji.
ROZDZIAŁ 7
FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY
1. Do finansowych form współpracy naleŜy zlecanie realizacji zadań publicznych, które
moŜe przybrać jedną z dwóch form:
1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji,
2) wspieranie tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego moŜe odbywać się z pominięciem otwartego
konkursu ofert zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
3. Wysokość środków finansowych na realizację poszczególnych zadań publicznych w
danym roku określa Rada Miejska Węglińca w uchwale budŜetowej.
4. Zamieszczenie danego zadania w niniejszym programie nie jest równoznaczne z
otrzymaniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

ROZDZIAŁ 8
OTWARTE KONKURSY OFERT
1. Organizacje pozarządowe mogą otrzymywać dotacje na realizacje zadań publicznych
mieszczących się w zadaniach gminy.
2. W pierwszej kolejności dofinansowane zostaną te zadania, których realizatorzy
organizują czas wolny dla dzieci i młodzieŜy w okresie wakacji i ferii zimowych oraz
dla osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
3. Realizatorzy zadań publicznych zobowiązani są do informowania opinii publicznej o
fakcie dofinansowania realizowanego zadania z budŜetu gminy.
4. Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzany na zasadach określonych w ustawie po
uchwaleniu budŜetu gminy.
5. Burmistrz określa w drodze zarządzenia zasady procedury konkursowej oraz skład i
regulamin prac komisji konkursowej opiniującej złoŜone oferty.
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ROZDZIAŁ 9
KONSULTOWANIE PROGRAMU
1. Przed uchwaleniem programu przeprowadzone zostaną konsultacje z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
2. Przebieg konsultacji odbywać się moŜe poprzez:
1) organizowanie spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji
pozarządowych;
2) zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Węgliniec projektu programu wraz z
informacją o moŜliwości składania propozycji, uwag i sugestii do programu.
ROZDZIAŁ 10
OCENA REALIZACJI PROGRAMU
1. Miernikami efektywności Wieloletniego programu współpracy gminy Węgliniec z
organizacjami pozarządowymi w latach 2012 – 2016 będą uzyskane informacje dotyczące w
szczególności:
1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz
lokalnej społeczności;
2) liczby osób (w tym wolontariuszy) zaangaŜowanych w realizację zadań
publicznych;
3) liczby osób, które były adresatami róŜnych działań publicznych;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budŜetu gminy na realizację
tych zadań;
5) łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangaŜowanych przez
organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców;
6) systemowych rozwiązań problemów społecznych waŜnych dla funkcjonowania
gminy.
2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieŜącej realizacji programu gminy z organizacjami
pozarządowymi, powinny być zgłaszane Burmistrzowi.
3.Informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych przez organizacje
pozarządowe we współpracy z gminą projektów, będą wykorzystywane do usprawnienia
bieŜącej współpracy oraz przedstawione Radzie Miejskiej w sprawozdaniu rocznym
z realizacji programu.
4. Burmistrz nie później niŜ do dnia 30 kwietnia kaŜdego roku przedkłada Radzie Miejskiej
sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy za rok poprzedni.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o
finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
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