
  

Projekt programu współpracy miasta i gminy Bogatynia z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,               
na rok 2010 
 

Wstęp 
 

Współpraca Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi, oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie, wiąŜe się z realizacją zasady pomocniczości oraz 
słuŜy umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot. 

Działalność osób zrzeszonych w wymienionych wyŜej podmiotach sprzyja tworzeniu 
więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb róŜnych 
grup mieszkańców. Wyrazem dąŜenia Miasta i Gminy Bogatynia do wspierania tej 
działalności jest ,,Program współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia             
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”. Program ten 
reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, określa teŜ jej 
formy. 

Niniejszy Program jest wyrazem polityki władz Miasta i Gminy wobec organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego, polityki 
zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych moŜliwości do działania na terenie Miasta                      
i Gminy Bogatynia. 

Ogólne zasady współpracy 
 

Program określa zasady, formy i zakres współpracy Miasta i Gminy Bogatynia                        
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego. Celem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i  podmiotami  
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2010 jest efektywne wykorzystanie 
istniejącej społecznej aktywności oraz pobudzenia nowych inicjatyw i aktywności społecznej 
w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia. 

Współpraca Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach: 
 
1. pomocniczości, co oznacza, Ŝe Gmina Bogatynia powierza podmiotom programu 

realizację zadań własnych, a podmioty programu zapewniają jego wykonanie                      
w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy 

2. suwerenności stron, co oznacza, iŜ współpracujące strony samodzielnie i w sposób 
niezaleŜny podejmują działania w zakresie współpracy 

3. partnerstwa, co oznacza, iŜ współpraca realizowana jest w zakresie: uczestnictwa 
podmiotów programu w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców 
Gminy, sugerowaniu zakresu współpracy 

4. efektywności, co polega na wspólnym dąŜeniu Gminy Bogatynia i podmiotów 
programu do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych 

5. uczciwej konkurencji, co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajami                      
i prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym ustawą 

6. jawności, która urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez Gminę Bogatynia 
współpracującym z nią podmiotom programu informacji o celach, kosztach i efektach 
współpracy, a takŜe środkach finansowych zaplanowanych w budŜecie Gminy 
Bogatynia na współpracę z podmiotami programu oraz kryteriach i sposobie oceny 



  

projektów. Zasada jawności obliguje podmioty programu do udostępniania Gminie 
Bogatynia danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, 
prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej. 

 
Podmiot  współpracy 

 
Podmiotami realizującymi współpracę są: 
 

1) Rada Gminy i Miasta Bogatynia i jej komisje - wyznaczają kierunki polityki 
społecznej gminy oraz określają wysokość środków przeznaczonych na 
dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje. 

2) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia – podejmuje decyzje o priorytetach  współpracy 
z podmiotami programu, ogłasza otwarte konkursy na realizacją zadań skierowanych 
do podmiotów programu, dysponuje środkami w ramach budŜetu, decyduje o wyborze 
ofert i innych formach pomocy poszczególnym podmiotom programu. 

3) Właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy i inne jednostki 
organizacyjne Gminy, które podejmują na bieŜąco współpracę z organizacjami                      
w zakresie działania określonego ich regulaminem lub statutem. 

4) Organizacje  realizujące zadania publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy 
Bogatynia lub na jej terenie bez względu na siedzibę organizacji. 

5) Podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego                       
i wolontariacie. 

 
Przedmiot współpracy 

 
1. Obszar współpracy Gminy Bogatynia i organizacji obejmuje sferę zadań publicznych, 

o których mowa w art.4 ust.1 ustawy. 
2. Jako zadania priorytetowe Gminy Bogatynia w roku 2010 określa się zadania                             

o charakterze gminnym, międzygminnym, lokalnym, regionalnym, powiatowym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym z zakresu: 

 
1) Kultury fizycznej i sportu  

a) zadania związane z organizacją imprez sportowych, 
b) projekty związane z braniem udziału przez dzieci i młodzieŜ  w imprezach 

sportowych, 
c) zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, 

młodzieŜy, osób po 50 roku Ŝycia i osób niepełnosprawnych poprzez 
organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, (m.in. treningów, festynów 
sportowo-rekreacyjnych, rajdów), 

2)  Turystyki, agroturystyki i promocji 
a)  zadania związane z promocją walorów turystycznych regionu (m.in.: spotkania,          

targi,  sympozja,  wystawy, konkursy  wiedzy o walorach regionu, 
festyny,  publikacje, foldery), 

b) szkolenia, rajdy, zloty i inne, 
c) zadania związane z rozwojem szlaków turystycznych oraz organizacją i innych  

zadań promujących walory regionu, 
d) wsparcie   turystyki prozdrowotnej, 

3)   Kultury,  tradycji  i  edukacji 
a) promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz 

regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja), 



  

b) wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, 
4) Ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

a) projekty z zakresu organizacji m.in. imprez edukacyjnych, sympozjów, szkoleń, 
warsztatów, konkursów 

b) projekty wspierające udział w imprezach o charakterze regionalnym                              
i ekologicznym ze szczególnym uwzględnieniem moŜliwości promocji regionu. 

5) Pomocy społecznej 
a) projekty wspomagające:  

- integrację i przeciwdziałanie niepełnosprawności, 
- przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizację zawodową i społeczną 
mieszkańców Gminy Bogatynia wykluczonych lub zagroŜonych 
wykluczeniem, 
- działanie na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieŜy, wsparcie działania 
tematycznych grup nieformalnych (m.in.: poprzez szkolenia, doradztwo, 
informacje), 
- pomoc ofiarom przemocy domowej, 

b) projekty związane z organizacją imprez tematycznych takich, jak m.in.: Dzień 
Dziecka, Mikołaj, Wigilia 

6) Wypoczynku dzieci i młodzieŜy 
a)  organizacji wypoczynku zimowego 
b) organizacji wypoczynku letniego 

7) Promocji ochrony zdrowia 
a) wsparcie projektów z zakresu oświaty prozdrowotnej, 
b) promocja grup wsparcia. 

       8) Współpracy transgranicznej  
a) inicjowanie i wspieranie działań zachęcających do prowadzenia i pogłębiania   

współpracy przygranicznej w obszarze Związku Trzech Miast 
b) stwarzanie warunków współpracy przygranicznej i współdziałanie w aspekcie 

integracji społecznej mieszkańców trójstyku 
c) inicjowanie, współorganizowanie i promowanie imprez międzynarodowych 
d) współdziałanie gminy w zakresie współpracy przygranicznej prowadzonej przez 

organizacje społeczne 
e) promowanie i wspieranie projektów transgranicznych dotyczących rozwoju 

lokalnego trójstyku 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia moŜe, na wniosek podmiotu programu,              
rozszerzyć listę zadań realizowanych w roku 2010, po zasięgnięciu opinii właściwej              
komisji Rady Gminy i Miasta Bogatynia i uzgodnieniu z organizacjami. 

 
Formy współpracy 

 
1. Współpraca Gminy Bogatynia z podmiotami programu  moŜe mieć następujące  

formy:  
a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, 
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. 
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez: 



  

a) prowadzenie na stronie  internetowej Gminy Bogatynia bazy danych                           
o organizacjach oraz publikowanie waŜnych informacji w serwisie 
informacyjnym  

b) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich 
działalności, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowych tych organizacji     

c) angaŜowanie podmiotów programu do wymiany doświadczeń, prezentacji 
osiągnięć 

d) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy 
organizacji   w sferze zadań publicznych . 

3. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności: 
a) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, 

których tematyka wiąŜe się z Programem, np. poprzez moŜliwość 
nieodpłatnego udostępnienia lokalu , środków technicznych itp., 

b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań 
publicznych z innych źródeł niŜ dotacja Gminy Bogatynia, 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje organizacje o podstawowych 

priorytetowych kierunkach działań w roku 2010, jednak to nie stanowi jedynego kryterium 
podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów naleŜą: wiarygodność, wykazana 
efektywność i skuteczność w realizacji załoŜonych celów, nowatorstwo metod działania oraz 
posiadane zasoby organizacji oraz doświadczenie. 

 
Ocena realizacji programu 

 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania     

zleconego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie. 
2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczącej bieŜącej realizacji programu mogą być zgłaszane     

za pośrednictwem jednostki koordynującej. 
3. Informacje z uwag, wniosków i propozycji dotyczące realizowanych projektów, będą     

wykorzystywane do usprawnienia bieŜącej współpracy  oraz przedstawione Radzie 
Gminy     i Miasta Bogatynia w sprawozdaniu rocznym z realizacji Programu Współpracy 
Miasta  i Gminy Bogatynia z Organizacjami Pozarządowymi. 

4. Miernikami efektywności Programu Współpracy Miasta i Gminy Bogatynia                                
z organizacjami Pozarządowymi w 2010 r. będą uzyskane informacje dotyczące                       
w szczególności: 
a) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej     

społeczności, 
b) liczby osób zaangaŜowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy), 
c) liczby osób, które były adresatami róŜnych działań publicznych, 
d) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budŜetu Gminy na realizację tych     

zadań, 
e) łącznej wysokości środków finansowych i pozafinansowych zaangaŜowanych przez   

organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców, 
f) wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej, 
g) systemowych rozwiązań waŜnych dla funkcjonowania Gminy. 

5. Burmistrz Miasta i Gminy złoŜy Radzie sprawozdanie z realizacji Programu za 2010 rok  
     do 31 marca 2011 roku. 
 
 



  

Postanowienia końcowe 
 

1. Program ma charakter otwarty. Zakłada moŜliwość uwzględnienia nowych form 
współpracy i doskonalenia tych, które juŜ zostały określone.  

2. Środki przeznaczone na realizację poszczególnych zadań w 2010 roku zostały 
szczegółowo określone w projekcie budŜetu Miasta i Gminy Bogatynia. 

3. Zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom określonym w Programie moŜe 
nastąpić w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie lub przepisach 
odrębnych. 

4. Tryb pozyskiwania i sposób wydatkowania środków finansowych na realizację 
zadania publicznego określa ustawa. 

5. Wzór oferty określa rozporządzenie właściwego ministra. 
 

 
 

 
 
 
 


