
 

Uchwała  Nr  XXIV/165/12 

Rady Gminy w Będzinie 

z dnia  14 listopada 2012r. 

 

 

 

w sprawie uchwalenia  „Programu współpracy Gminy Będzino   

z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” 
 

 

Na  podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 

62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 

717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 153, poz. 1271; 

Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; 

Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 874; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420; z 2010 r. Dz. U. nr 157, poz. 

1241; nr 28, poz. 142; nr 28, poz. 146; nr 106, poz. 675; nr 40,poz.230, z 2011r, nr 

21poz.113,nr 117 poz.679,nr134 poz.777, nr 149 poz.887,nr 217 poz. 1281; z 2012r nr 567) 

oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o 

wolontariacie (Dz. U. z  2010r. Nr 234, poz.1536) , Rada Gminy w Będzinie  uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Uchwala się „Program i zasady współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”. 

  

 

§ 2. 

Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Gminy w Będzinie w 

uchwale  budżetowej . 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.  

  

§ 4. 

 

Uchwała  w chodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.  

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie uchwały 

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie z 2003 r   organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego zobowiązany jest do współpracy z organizacjami 

pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3.,  

opracowania i uchwalenia  rocznego programu współpracy. 

Ostatecznym terminem uchwalenia programu po wcześniejszych 

konsultacjach społecznych  jest 30 listopad.  

Program jest dokumentem  wielokierunkowych działań  miejscowych 

organizacji  zwłaszcza w zakresie realizowania lokalnej polityki 

społecznej, tj. zwiększenia atrakcyjności Gminy Będzino jako miejsca 

zamieszkania.  

Zakładanym efektem współpracy jest zwiększenie efektywności działań 

związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost 

partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.  

Program stworzono we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 

ramach konsultacji społecznych i przedłożono Radzie Gminy w 

Będzinie do uchwalenia. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         

                                                                                                                         Załącznik Nr 1  

 

                                                                                      do uchwały Nr XXIV/165/12 

                                                                                      Rady Gminy w Będzinie 

                                                                                       z dnia  14 listopada 2012 r. 

 
 

 

Program  współpracy 

Gminy Będzino z organizacjami  pozarządowymi 

i  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 
 

 

Wstęp 

 
                     Aktywna działalność Organizacji jest z roku na rok coraz istotniejszą cechą społeczeństwa 

demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym  społeczność lokalną. Organizacje rozwijają 

aktywność obywatelską, kształtują liderów społecznych.  Do bieżącej efektywnej pracy istotne znaczenie ma 

zarówno wymiana doświadczeń między Organizacjami, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem 

publicznym, a przede wszystkim z organami samorządu terytorialnego. Jest to szczególnie ważne, kiedy 

Organizacje mają możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej. Przy ubieganiu się o 

te fundusze bardzo wysoko oceniany jest udział samorządu terytorialnego zarówno w dofinansowaniu projektu 

jak i jego realizacji.  Priorytetem władz Gminy Będzino jest służenie mieszkańcom oraz działającym na terenie 

gminy organizacjom pozarządowym w ramach posiadanych zasobów i kompetencji w sposób jak najbardziej 

skuteczny. Program wprowadza jasne i czytelne rozwiązania włączając organizacje w system demokracji 

lokalnej i stanowi dla nich propozycję współpracy w działaniach na rzecz gminy. 

Organizacje pozarządowe, są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój gminy. Silne 

organizacje pozarządowe są efektywnym partnerem w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu 

społecznego, a także pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie gminy. Powierzanie 

organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji, dlatego 

stymulowanie rozwoju III sektora leży w interesie każdego samorządu.  

             Często pojawia się pytanie dlaczego organizacje pozarządowe powinny wspierać lub zastępować 

samorząd w zaspokajaniu obywatelskich potrzeb?  Odpowiedź jest prosta – bo robią to lepiej i taniej. Lepiej bo 

są oddani sprawie, unikają biurokracji i często korzystają z pracy wolontariuszy, ale także dlatego że najlepiej 

znają potrzeby lokalnej społeczności i działając poprzez miejscowych obywateli tworzą poczucie wspólnoty i 

wspólnotę tę realnie konstruują. Dlatego też samorząd udziela dotacji organizacjom wiedząc, że środki te 

zostaną dobrze wykorzystane na rzecz lokalnej społeczności.  

W 2011 r. Urząd Gminy w Będzinie   przekazał organizacjom pozarządowym kwotę    175 500 zł. Dzięki 

przekazanemu wsparciu zrealizowano wiele wartościowych przedsięwzięć.  W ostatnich latach dużo się zmieniło 

w relacjach między administracją publiczną a sektorem pozarządowym. Organizacje pozarządowe są gotowe do 

współpracy, rośnie ich aktywność i znaczenie lokalne. To właśnie dzięki coraz większej aktywności 

podejmowanej na terenie gminy, organizacje pozarządowe stają  się cennym partnerem dla samorządu. Główną 

cechą tych relacji jest współpraca. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach, a także 

w ostatnim okresie, pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy. 

Program wyznacza obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz gminy 

Będzino i jej  mieszkańców.  



      

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

I.   POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

 

1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z  2010r  Nr 234,poz. 1536 j.t.) 

2. Gminie  - rozumie się przez to Gminę Będzino  

3. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy 

4. podmiocie - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy;  

5. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt. 1 ,lit. E oraz art.221 ustawy z 

dnia  27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  ( Dz.U. nr 157, poz. 1240);  

6. konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o   którym   mowa  w  art. 11  ust.2  i art. 13 

ustawy.  

 

Program jest adresowany do: 

 

1)  Organizacji pozarządowych 

2)  Stowarzyszeń jednostek samorządu  terytorialnego  

3)  Osób prawnych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie przepisów o  

     stosunku   Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku  

     Państwa     do innych   Kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz  o gwarancjach  

     Wolności sumienia i   wyznania , jeżeli  ich cele  statutowe  obejmują   prowadzenie   

     działalności pożytku publicznego. 

                                             

II.  CELE  PROGRAMU 

 

1. Cel główny  

Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami 

pozarządowymi.  

2. Cele szczegółowe  

Celami szczegółowymi programu są:  

- poprawa jakości życia , poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,  

- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,  

- prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,  

- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych 

- efektywne   wykorzystanie  istniejącej  społecznej  aktywności w  zaspokajaniu  zbiorowych potrzeb  

    mieszkańców Gminy Będzino. 

- prawidłowe wydatkowanie środków  

- prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców Gminy  Będzino. 

 

III. GŁÓWNE KIERUNKI WSPÓŁPRACY: 

1.  Podejmowanie    wspólnych    działań   na   rzecz  diagnozowania   problemów  i  potrzeb       mieszkańców  



     Gminy Będzino. 

2.  Współpraca  przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia  poziomu  życia  i  

     zaspokajania potrzeb mieszkańców. 

3.  Koordynacja działań w celu rozwiązywania  problemów społecznych 

4.  Stosowanie   prawnego   systemu   informacji   o aktualnie   obowiązujących   przepisach    prawnych   oraz  

     źródłach  i zasadach   pozyskiwania środków   finansowych na realizację      programów. 

5.  Promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań, realizowanych przez organizacje    pozarządowe na  

     rzecz rozwiązywania problemów lokalnych środowisk. 

6.  Inspirowanie działań na  rzecz  rozwoju    współpracy  międzynarodowej, umożliwiającej   wymianę  

      informacji i doświadczeń w zakresie roli     organizacji pozarządowych w życiu    społeczeństwa. 

 

 

IV. FORMY WSPÓŁPRACY GMINY 
 

-  Formy współpracy finansowej 

1.  Wspieranie z   budżetu  gminy  przedsięwzięć,   zgodnych z celem i kierunkiem realizacji   zadań   

samorządu, m. in. poprzez udzielanie dotacji. 

2.  Dotacje  mogą być wykorzystane wyłącznie   na cele statutowe organizacji pozarządowej.    

     W szczególności dotacje nie mogą być wykorzystane  na:  

 - remonty budynków 

 - zakupy gruntów 

 - działalność gospodarczą 

 - pokrycie kosztów  utrzymania biura podmiotów 

 - działalność polityczną i religijną 

Sposób i tryb finansowania zadań będzie zależny od rodzaju podmiotu i przedmiotu współdziałania, zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa.  Jako główną formę finansowania zadań przez Gminę, przewiduje się 

konkursy otwarte ofert oraz pomoc finansową  w postaci  małych  grantów. 

Rozliczanie środków finansowych będzie się odbywać m.in. poprzez złożenie sprawozdania finansowego i 

merytorycznego na obowiązującym druku wraz z załącznikami, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 10 stycznia 2011 r.-  Dz.U. z 2011, Nr 6, poz.25. 

 

- formy współpracy pozafinansowej:  
 

1.   udostępnianie   sal   urzędu   i   domów   kultury   na   szkoleni   , konferencje,    spotkania 

2.   prowadzenie działalności promocyjnej  -   informacyjnej,  dotyczącej   wspólnych  działań  Gminy,    

organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych, 

3.   tworzenie  wspólnych     zespołów  konsultacyjnych    przy   identyfikowaniu   problemów  społecznych i   

definiowaniu   zadań do realizacji w danym roku, 

4.  wymiana informacji  o  planowanych   kierunkach    działalności  i  współdziałanie  w  ich  harmonizowania, 

5.  pomoc  w   pozyskiwaniu sponsorów   poprzez  wydawanie  opinii na temat współpracy z   

     samorządem i potwierdzaniu dokonań, 

6.  pomoc   w    nawiązywaniu   kontaktów    zagranicznych    z  podobnymi     organizacjami    pozarządowymi,  

7.  pomoc w  pozyskiwaniu środków finansowych spoza budżetu Gminy. 

 

V.  OBSZAR  WSPÓŁPRACY     

                                                  

  Współpraca między władzami samorządowymi   a  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, 

wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obejmuje niżej wymienione 

zadania, które Gmina zamierza wspólnie realizować w roku 2013. 

 

 Zadania kultury fizycznej i sportu: 
1.  wspieranie  uczniowskich   klubów   sportowych w   organizowaniu   pozalekcyjnych zajęć    sportowych, 

2.  organizacja   przygotowań  i   uczestnictwo  w gminnych, regionalnych, ogólnopolskich  i międzynarodowych  

     imprezach sportowych, 



3.  promocja sportu dzieci i młodzieży, 

4.  utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

5.  promowanie sportu wyczynowego, 

6.  organizacja festynów i  imprez sportowo- rekreacyjnych. 

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki: 

1.  organizacja imprez turystycznych i rekreacji mieszkańców Gminy Będzino, 

2. promocja turystyki i tworzenie infrastruktury z nią związaną- ścieżki rowerowe i piesze, miejsca wypoczynku 

 

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

1. opracowywanie programów rozwoju i   upowszechniania kultury oraz ustalanie zadań  w tym zakresie, 

2. udział  w    obchodach   świąt   narodowych,   rocznic   i    wydarzeń historycznych, 

3.  promowanie  wizerunku  Gminy  opartego  na tradycji, wartościach kulturalnych  i  zjawiskach artystycznych, 

4. zaspokajanie potrzeb różnych odbiorców kultury, 

5. promowanie młodych i utalentowanych artystów, 

6. organizowanie  konkursów  i  przeglądów  z różnych dziedzin sztuki /muzyki, piosenki,  tańca, poezji,  

    fotografiki, plastyki i innych/,  

7. wspieranie działań i przedsięwzięć kulturalnych, oferujących wysokiej  jakości   zjawiska  artystyczne, 

8. współpraca z  mieszkańcami gminy i organizacjami  pozarządowymi  w zakresie ochrony   nad dziedzictwem   

    kulturowym. 

 

Zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej: 

 

1.  realizacja programów profilaktycznych oraz programów promocji  i  ochrony  zdrowia, 

2. wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie  rehabilitacji   i integracji ze 

środowiskiem oraz likwidację barier  architektonicznych     

3. działalność   samopomocowa, organizowana przez osoby chore i niepełnosprawne oraz ich   rodziny, poprzez 

organizowanie grup wsparcia, 

4.  prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

5. wielopoziomowa pomoc ludziom ubogim i bezdomnym m.in. w formie organizowania  dożywiania i 

zapewnienia schronienia  i opieki medycznej, 

6.  realizacja programów zwalczania patologii społecznych oraz inicjowanie i wspieranie  działań zmierzających 

do ograniczania zjawisk patologicznych, 

7. wspieranie różnych form pomocy dzieciom z rodzin. niewydolnych wychowawczo,  

8  stworzenie   możliwości   szerokiego   dostępu       do   poradnictwa   specjalistycznego:  psychologicznego, 

pedagogicznego i prawnego, 

9. zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży miedzy innymi poprzez: - organizację    i  finansowanie 

wyżywienia, organizację i finansowanie wypoczynku dzieciom z rodzin     najuboższych, 

10. inicjowanie, tworzenie i prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy,  

11. prowadzenie działalności wolontarialnej i opieki socjalnej . 

 

Zadania w zakresie zmniejszania bezrobocia i aktywizacji przedsiębiorczości: 

1.  prowadzenie prac interwencyjnych i  robót publicznych w uzgodnieniu z Powiatowym Urzędem Pracy  

     w Koszalinie, 

2.  umożliwienie młodzieży odbywania  stażu i przygotowania zawodowego w Urzędzie  Gminy i jednostkach   

    podległych samorządowi. 

3. tworzenie  możliwości zatrudniania  bezrobotnych  w zakładach pracy działających na   terenie gminy. 

 

Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego, edukacyjnej opieki wychowawczej  i  oświaty:  
1. działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony    ludności, 

2.  pomoc ofiarom wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych, 

3.  działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i ochrony zwierząt, 

4.  prowadzenie nauczania języków obcych, 

5.  organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 

6.  organizacja konkursów wiedzy i umiejętności w szkołach, 

7.   propagowanie   działań   w celu  ograniczenia  występowania negatywnych zjawisk  społecznych, 

spowodowanych alkoholizmem i narkomanią, 

8. tworzenie i realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,  



9. profilaktyka edukacyjna dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie niwelowania   patologii  społecznych. 

 

Wysokość środków przeznaczonych  na realizację programu 

Gmina  współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach 

uchwalonego programu na rok 2013  zaplanowała  środki na realizację programu w wysokości  478 500 zł  

 

VI. ZAKOŃCZENIE 

 

1.  Organizacje pozarządowe    mają  prawo   do współudziału  w  kształtowaniu  zakresu    Rocznego Programu  

     Współpracy Gminy    Będzino z  organizacjami  pozarządowymi.  Prawo to jest  realizowane poprzez  

     zapoznanie się z projektem programu zamieszczonego  w BIP, tablicy ogłoszeń UG od 10  do 30    

      października   2012r  i  wniesienie na piśmie  stosownych   propozycji i zakresu ich   realizacji. 

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie  zastosowanie  mają  przepisy   ustawy o  

     działalności   pożytku  publicznego   i  o  wolontariacie,   przepisy   kodeksu     cywilnego,    przepisy  ustawy   

     o finansach  publicznych oraz ustawy o  zamówieniach   publicznych. 

 

 


