UCHWAŁA

XI / 11 / 2007

RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia 29.11.2007r.
W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami uprawnionymi na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.
z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z 2003r. z późniejszymi zmianami)
RADA MIEJSKA W BIERUNIU
postanawia:
1. Przyjąć program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/11/2007
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 29.11.2007r.

Program współpracy Miasta Bierunia
z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami
uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2008 rok
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Uznając działalność organizacji pozarządowych za cenne dopełnienie realizacji
zadań Miasta Bierunia oraz doceniając ich rolę w tworzeniu nowoczesnego
społeczeństwa, Rada Miejska w Bieruniu deklaruje wolę kształtowania współpracy
z organizacjami

pozarządowymi

na

zasadach

partnerstwa,

suwerenności

stron,

efektywności działania, uczciwej konkurencji i jawności.
Potencjał organizacji pozarządowych w tym: doświadczenie, bliski kontakt ze
środowiskami oraz tożsama lub bliska tematycznie realizacja zadań statutowych dają
podstawę do uznania, że wspólnie z miastem możliwa i wskazana jest realizacja zadań
określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rada Miejska w Bieruniu tym samym przyjmuje, że realizacja niektórych zadań gminy
zaliczonych do sfery publicznej dokonywana będzie w oparciu o współpracę
z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym otrzymywać one będą pomoc, w tym
również finansową z budżetu miasta na ich realizację.
Podstawowym celem współpracy jest objęcie nią różnych obszarów aktywności
obywatelskiej w społeczności lokalnej oraz o ile to możliwe dotarcie do jak najszerszego
grona odbiorców. Oznaczać to będzie dążenie do optymalnego wykorzystania środków
z budżetu miasta na szeroko rozumiane cele społeczne.
Niniejszy program stanowi element polityki społecznej

realizowanej ze środków

finansowych gminy przy udziale organizacji pozarządowych.
Ilekroć w programie będzie mowa o organizacjach pozarządowych należy przez nie
rozumieć również inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział II
Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
§2
1. Rada Miejska w Bieruniu corocznie uchwałą budżetową określi wysokość
środków przeznaczonych na realizację zadań ze sfery publicznej przez organizacje
pozarządowe.
2. Wysokość środków jakie Rada Miejska w Bieruniu przeznaczy na realizację zadań
miasta przez organizacje pozarządowe zostanie podana do wiadomości publicznej
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§3
W

celu

zapewnienia

lepszych

warunków

dla

funkcjonowania

organizacji

pozarządowych, których terenem działania jest miasto Bieruń, Rada Miejska
w Bieruniu oraz Burmistrz będą wspierać ich inicjatywy zmierzające do umocnienia
organizacji pozarządowych. Miasto w ramach posiadanych możliwości udzielać
będzie organizacjom pozarządowym wielopłaszczyznowej pomocy w zakresie:
a) udzielania pomocy w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na działalność statutową
organizacji pozarządowej,
b) udostępniania lokali komunalnych na okolicznościowe spotkania organizacji,
c) informowania o możliwościach pozyskiwania przez organizacje pozarządowe
środków finansowych z innych źródeł,
d) organizowania

konsultacji

i

szkoleń

celem

podniesienia

sprawności

funkcjonowania organizacji pozarządowych,
e) promowania działalności organizacji pozarządowych w środkach masowego
przekazu: gazecie lokalnej "Rodnia" oraz na stronach internetowych urzędu miasta,
f) pomocy w uzyskaniu informacji na temat możliwości nawiązania kontaktów
i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
g) utworzenia w Biuletynie Informacji Publicznej strony poświęconej organizacjom
pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Bierunia,
h) utworzenia bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie
Bierunia.

Rozdział III
Zasady i tryb współpracy Miasta Bierunia z organizacjami
pozarządowymi
§4
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań własnych miasta
wynikających z obowiązujących przepisów.
2. Za priorytetowe obszary zadań publicznych w 2008 roku Rada Miejska w Bieruniu
biorąc pod uwagę: Strategię Rozwoju Miasta, sytuację finansową gminy i potrzeby
miasta, jak również propozycje przedstawione przez organizacje pozarządowe
uznaje:
1) ochronę zdrowia, w tym profilaktykę zdrowotną w zakresie:
a) kompleksowej

rewalidacji

dzieci

niewidomych

i

niedowidzących

z dodatkowym kalectwem,
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
c) prowadzenia ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji dzieci
i młodzieży z cukrzycą,
d) rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących.
2) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
3) upowszechnianie kultury i sztuki, regionalizmu i ochrony zabytków,
4) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
5) wykonywanie zadań objętych ustawą o pomocy społecznej.
3. Zadania zaliczane do sfery priorytetów będą proponowane do realizacji
organizacjom pozarządowym w pierwszej kolejności.
§5
Szczegółowe zasady i tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym oraz sposób kontroli i nadzoru nad ich realizacją określa ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§6
Środki nierozdysponowane w konkursach lub niewykorzystane przez organizacje
pozarządowe, które uzyskały prawo do ich wykorzystania zostaną przeznaczone na
realizację kolejnych zadań.
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§7
1. W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji organizacja zobowiązana jest do
natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Skarbnika Miasta, który
z

upoważnienia

Burmistrza

koordynuje

realizację

programu

współpracy

sprawy

dotyczące

organizacji

z organizacjami pozarządowymi.
2. Skarbnik

Miasta

przyjmuje

wszystkie

pozarządowych oraz udziela odpowiedzi zainteresowanym.
§8
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwalany jest na 2008 rok.
§9
Burmistrz Miasta składa Radzie Miejskiej w Bieruniu sprawozdanie z realizacji
współpracy z organizacjami pozarządowymi w terminie do końca 1 kwartału roku
następnego.
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