Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
0050/77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy
Świerzawa z dnia 7 listopada 2018r.

Program współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Wstęp
Program współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, wyznacza obszar
zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wyrażających
wolę i gotowość współpracy w realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego.
Program ten określa cele, formy, zasady, zakres współpracy organu samorządowego z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz priorytetowe zadania publiczne,
których realizacja związana będzie z podziałem pomocy finansowej na działalność publiczną.
§ 1.
Podstawowe pojęcia
Ilekroć w Programie współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450 ze zm.);
2) Programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2019”;
3) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;
4) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Świerzawie;
5) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Świerzawa;
6) podmiotach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 2.
Cele programu
1. Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie
i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą, a podmiotami na różnych płaszczyznach
współpracy prowadzącego do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie i wspólnotę lokalną;
2) wspieranie rozwoju aktywności społeczności Gminy i jej zaangażowania w rozwiązywanie
problemów lokalnych;
3) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy;
4) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych;
5) promowanie postaw proobywatelskich i prospołecznych;
6) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej Gminy;
7) stwarzanie sprzyjających warunków
do powstawania
oraz nowatorskich pomysłów służących społeczności;

inicjatyw

lokalnych

8) wsparcie organizacji pozarządowych służące rozwojowi i lepszemu przygotowaniu
do współpracy z Gminą w zakresie realizacji zadań publicznych i dla osiągania ważnych
celów społecznych;
9) powierzenie podmiotom realizacji wybranych zadań gminy określonych w ustawach.

§ 3.
Zasady współpracy

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego będzie opierała się na zasadach:
1) pomocniczości – dążenie do poszerzania zakresu zadań zlecanych podmiotom w zakresie,
jaki jest potrzebny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych;
2) suwerenności stron – zagwarantowanie niezależności, równości oraz autonomii podmiotom
realizującym Program w ramach
obowiązujących przepisów, procedur, uregulowań
prawnych;
3) partnerstwa – podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku,
zaufaniu, rzetelności i uznaniu równorzędności stron poprzez aktywne uczestnictwo
podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu wytyczonych
celów;

4) efektywności – wspólne dążenie do osiągania najlepszych efektów realizacji zadań
publicznych w ramach wzajemnej współpracy poprzez wdrażanie innowacyjnych projektów,
rzetelną realizację przyjętych zadań, wywiązywanie się ze zobowiązań merytorycznych,
finansowych i sprawozdawczych;
5) uczciwej konkurencji - podejmowanie działań opierających się na równych, obiektywnych
zasadach i jednakowych kryteriach wspierania wszystkich podmiotów;
6) jawności – zachowanie przejrzystości i transparentności podejmowanych działań oraz
udostępnianie informacji o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań
publicznych, w tym jawności działalności statutowej i finansowej współpracujących z gminą
podmiotów;
7) równości szans – określenie i uwzględnienie potrzeb grup dyskryminowanych oraz dążenie
do ich wzmocnienia i włączenia w procesy realizacji działań.

§ 4.
Kierunki współpracy gminy z organizacjami.
Zakres przedmiotowy oraz priorytetowe zadania publiczne.

Przedmiotowy zakres współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy.
Zadania planowane do realizacji we współpracy z podmiotami w 2019 r. będą obejmować
obszary w zakresie:
1. oświaty i edukacji, poprzez:
a) organizację form wypoczynku i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, szczególnie w
okresie ferii zimowych i wakacji;
b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem
osób niepełnosprawnych oraz środowisk zagrożonych patologią społeczną;
c) prowadzenie przedsięwzięć i akcji informacyjnych z zakresu profilaktyki i ochrony
zdrowia;
d) promocja i wsparcie tworzenia organizacji pozarządowych;
e) prowadzenie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.
2. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, poprzez:
a) prowadzenie zajęć z zakresu różnorodnych dyscyplin sportowych;
b) wspieranie działań mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportowych;

c) wspierania działań w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz ich udostępniania na
dogodnych warunkach dla potrzeb organizacji szkoleń, treningów i zajęć sportowych, a także
dla organizacji różnorodnych form działalności turystycznej;
d) organizacja turniejów, zawodów i innych wydarzeń sportowych;
e) wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego;
f) popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy.
3. kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki i promocji gminy, poprzez:
a) wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych, organizacja imprez i wydarzeń
kulturalnych i turystycznych dla społeczności oraz organizowanie przedsięwzięć związanych
z zachowaniem tradycji, kultury i tożsamości wsi;
b) wspieranie działalności kulturotwórczej i rękodzielniczej oraz edukacji kulturalnej;
c) udział podmiotów w obchodach świąt narodowych i ważnych wydarzeń lokalnych,
regionalnych i ponadregionalnych;
d) wspieranie współpracy z przedstawicielami gmin partnerskich;
e) promocja gminy Świerzawa.
4. pomocy społecznej, poprzez:
a) prowadzenie świetlic dla dzieci;
b) aktywizacja i integracja społeczna seniorów;
c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działania na rzecz rehabilitacji tych
osób;
d) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 5.
Formy współpracy

1. Współpraca Gminy z organizacjami ma charakter finansowy i poza finansowy.
2. Zlecenia realizacji zadania publicznego mogą mieć formę:
1) powierzenia wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji,
2) wspieranie wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji.
3. Udział podmiotów w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę
w zakresie zadań określonych w § 3 zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań

organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy, których działalność statutowa
jest zgodna z miejscem i dziedziną zleconego zadania.
4. Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 3 odbywa się w trybie
otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
5. Konkursy dotyczące realizacji zadań publicznych ogłasza Burmistrz na zasadach
określonych w ustawie.
6. Ogłoszenie konkursu może nastąpić pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie Gminy
środków finansowych na realizację zadań.
7. Burmistrz może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu
ofert w trybie określonym w art. 19a ustawy.
8. Ponadto organy samorządowe będą wspierać działania podmiotów w niefinansowych
formach poprzez:
a) udzielanie informacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji;
b) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych zz
przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3
ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
c) współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych;
d) promocję działań podejmowanych przez podmioty Programu poprzez zamieszczanie
na stronie internetowej Gminy informacji dotyczących realizowanych inicjatyw;
e) pomoc w nawiązywaniu przez podmioty kontaktów międzynarodowych;
f) udzielanie rekomendacji dla podmiotów starających się o środki ze źródeł zewnętrznych;
g) udzielania, w miarę możliwości, przez samorząd wsparcia poza finansowego
w postaci m.in. użyczania sprzętu, wynajmu gminnych sal i środków transportu itp. na
zasadach określonych odrębnymi porozumieniami;
h) organizowanie szkoleń wspierających prawidłową działalność podmiotów.

§ 6.
Okres realizacji programu
Program współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

§ 7.
Sposób realizacji Programu

1. Podmiotami realizującymi program są:
1) Rada Miejska w Świerzawie;
2) Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa;
3) Organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące działania na terenie Miasta
i Gminy Świerzawa, lub dla jej mieszkańców w zakresie odpowiadającym działaniom Gminy.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa realizuje program współpracy przy pomocy
pracowników Urzędu Miejskiego w Świerzawie, którzy w jego imieniu podejmują działania w
obszarze:
1) przygotowania i prowadzenia konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań
publicznych ze środków Gminy;
2) sporządzania sprawozdań z finansowej i poza finansowej współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
3) kontroli realizacji zleconych zadań;
4) podejmowania i prowadzenia bieżącej
działalność pożytku publicznego.

współpracy z organizacjami prowadzącymi

§ 8.
Wysokość środków planowanych na realizację Programu

Wysokość środków planowanych na realizację zadań objętych niniejszym Programem określi
uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Świerzawie na rok 2019.
Planowana wysokość środków: 82.120 zł.

§ 9.
Sposób oceny realizacji Programu
1. Miasto i Gmina Świerzawa sprawuje kontrolę w zakresie prawidłowości wykonywania
zadania przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych. Efektywność
realizacji Programu określać będzie:
1) liczba podmiotów z którymi zawarto umowy na realizację zadań publicznych;

2) liczba zadań publicznych, których realizację zlecono podmiotom w ramach Programu i ich
zgodność z przyjętymi priorytetami;
3) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych
zadań.
2. W terminie do dnia 31 maja 2020r. Radzie Miejskiej w Świerzawie zostanie
przedłożone sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2019. Sprawozdanie
zawierać będzie informacje na temat efektywności realizacji Programu.

§ 10.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

1. Przygotowanie projektu Programu współpracy i opublikowanie go na stronie internetowej
Urzędu, stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń.
2. Projekt Programu współpracy został opracowany po konsultacjach społecznych
przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr XII/42/2015 Rady Miasta i Gminy
Świerzawa z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Świerzawa.
3. Sporządzenie sprawozdania w formie zestawienia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych
w ramach konsultacji i opublikowanie go na stronie BIP.
4. Przygotowanie projektu Programu uwzględniającego sprawozdanie z przebiegu i wyników
konsultacji i skierowanie go pod obrady Rady Miejskiej.

§ 11.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

1. Najpóźniej w 7 dniu od ostatniego dnia terminu składania ofert w otwartych konkursach
ofert Burmistrz powołuje komisje konkursowe do opiniowania złożonych ofert w drodze
zarządzenia.
2. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert według kryteriów określonych
w ogłoszeniu o otwartym konkursie.
3. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Burmistrzowi protokół wraz z propozycją
wyboru oferty lub ofert i wysokością dotacji na realizację zadania publicznego.
4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

§ 12.
Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy mogą być dokonywane
w trybie uchwały Rady Miejskiej w Świerzawie.
2. Wszelkie informacje dotyczące współpracy Gminy z podmiotami wynikające z
niniejszego Programu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Świerzawie www.bip.swierzawa.pl oraz na oficjalnym portalu Gminy www.swierzawa.pl.

