UCHWAŁA NR _________/2011
RADY MIASTA I GMINY WYSOKA
z dnia _________________ 2011r.

w sprawie rocznego programu współpracy samorządu Miasta i Gminy Wysoka z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z
2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) art. 5 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 20101r. Nr 234, poz. 1536 zm. z 2011r. Nr 112, poz. 653) Rada Miasta i Gminy
Wysoka uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy samorządu Miasta i Gminy Wysoka z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w brzmieniu, jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr________
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia ______________ 2011r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA I GMINY WYSOKA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24
KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010r.

Nr 234, poz. 1536 ze zmianami)
Rada Miasta i Gminy Wysoka ustala następujące zasady współpracy organów samorządu
Miasta i Gminy Wysoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej innymi
podmiotami oraz określa kierunki działań Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w zakresie tej
współpracy.
I.

II.

Samorząd Miasta i Gminy Wysoka będzie współpracował w zakresie
realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami na zasadach określonych w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Organy Samorządu Miasta i Gminy Wysoka zapewniać będą
organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom pomoc w:

1) uzyskaniu lokalu odpowiedniego dla rodzaju i zakresu prowadzonej działalności na zasadach
użyczenia, na okres dający możliwość stabilnej działalności, nie krócej niż na 2 lata,
2) prowadzeniu działalności promocyjnej i informacyjnej w sprawach i dziedzinach, w których
podejmowane są wspólne działania poprzez:
a) organizowanie szkoleń nt. możliwości korzystania z dofinansowania i zlecania organizacjom
realizacji zadań publicznych oraz w przygotowaniu wniosków do Unii Europejskiej,
b) diagnozowanie potrzeb społecznych,
c) nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych, w szczególności
z
organizacjami pozarządowymi w gminie partnerskiej.
III.

IV.

V.

VI.

Rada Miasta i Gminy Wysoka zapewni udział przedstawicieli
organizacji pozarządowych i innych podmiotów w przygotowaniu
uchwał i innych działaniach dotyczących dziedzin i zadań
podejmowanych przez te organizacje w szczególności w
przygotowaniu rocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami.
Organy Samorządu Miasta i Gminy Wysoka zapewnią udział organizacji
pozarządowych i innych podmiotów w konsultacjach społecznych w
sprawach będących przedmiotem ich działania lub dziedzinach ich
aktywności, na zasadach określonych Uchwałą Nr XLIX/307/2010 Rady
Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zobowiązany jest do zasięgnięcia
opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów przed podjęciem
rozstrzygnięć ich dotyczących oraz odnoszących się do zadań i
dziedzin, w których organizacje te działają.
Organy Samorządu Miasta i Gminy Wysoka w trosce o rozwój działań
wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów wspierać

1)

2)

będą w szczególności organizacje zajmujące się pośrednictwem pracy
dla wolontariuszy oraz ich szkoleń.
VII.
Zlecenie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie na zasadach
otwartego konkursu i będzie miało formę:
powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,
wspieranie takich działań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji chyba,
że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
VIII.

IX.

Na dofinansowanie projektów i zadań realizowanych przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty w dziedzinie pożytku publicznego Rada
Miasta i Gminy Wysoka przeznaczy w 2012 roku środki nie mniejsze od
kwoty przeznaczonej na te cele w 2011 roku.
Rada Miasta i Gminy Wysoka wspierać będzie w szczególności
działalność organizacji pozarządowych i innych podmiotów
obejmującą:

1) pomoc społeczną,, działalność charytatywną oraz na rzecz osób niepełnosprawnych w
zakresie:
a) wyżywienia i zaopatrzenia w żywność osób najuboższych,
b) realizacji programów terapeutycznych, w tym wynagradzania specjalistów,
c) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i patologicznych,
d) przeciwdziałania bezdomności,
e) rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
f) likwidacji
barier
architektonicznych
utrudniających
funkcjonowanie
osobom
niepełnosprawnym.
2) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy w zakresie:
a) szkolenia i przekwalifikowania bezrobotnych,
b) pośrednictwo pracy i organizacji zatrudnienia socjalnego.
3) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie:
a) organizacji wystaw i promocji działalności przedsiębiorców z terenu miasta i gminy Wysoka,
b) organizacji szkoleń i konferencji propagujących wiedzę mogącą usprawnić działanie firm.
4) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
5) naukę, edukację, oświatę oraz rozwój społeczności lokalnej w zakresie nowatorskich
programów edukacyjnych i wychowawczych adresowanych do dzieci i młodzieży
najzdolniejszych oraz sprawiających trudności wychowawcze.
6)
a)
b)
c)
d)

Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycję regionalną w zakresie:
propagowania historii miasta i gminy Wysoka oraz jej osiągnięć,
promocji osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki,
organizacji imprez kulturalnych,
organizacji uroczystości państwowych i lokalnych.

7)
a)
b)
c)

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji w zakresie:
organizacji imprez sportowych,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
wypoczynku dzieci i młodzieży.

8) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w
zakresie:
a) prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej, w tym zatrudnienia specjalistów,
b) poradnictwa specjalistycznego,
c) organizowania kolonii terapeutycznych.

9) ekologię poprzez:
a) propagowanie zachowań proekologicznych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
b) propagowanie akcji społecznych mających na celu selektywną zbiórkę i poprawę estetyki
miasta i gminy.
10) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
X.

XI.

XII.

Pomoc w zakresach wymienionych w pkt IX może być udzielana, jeśli
wkład własny organizacji w realizację zadania wynosi co najmniej
10%.
W celu wyboru najlepszej oferty, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka
powołuje komisje konkursowe właściwe dla zakresu spraw będących
przedmiotem konkursu w składzie:
 przedstawiciel Burmistrza
 pracownik Urzędu Miasta i Gminy, do którego kompetencji należą
sprawy będące przedmiotem konkursu
 przedstawiciel Rady Miasta i Gminy wskazany przez komisję Rady
właściwą dla zakresu spraw będących przedmiotem konkursu.
Komisje konkursowe działają w oparciu o regulamin zatwierdzony
przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka.

