PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BOGUCHWAŁA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2020-2022
Załącznik do Uchwały Nr ………… Rady Miejskiej w Boguchwale
z dnia ……………… .

PROGRAM
współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na lata 2020-2022
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I. Przepisy ogólne
1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ),
2) programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Boguchwała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata
2020-2022,
3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Boguchwały,
4) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Boguchwała,
5) stronie internetowej Gminy- należy przez to rozumieć adres internetowy
www.boguchwala.pl,
6) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne
i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
7) organizacjach pożytku publicznego - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne
i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 20 ustawy,
8) trybie pozakonkursowym - należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań
publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert, określony w art. 19 a
ustawy,
9) zadaniu priorytetowym - należy przez to rozumieć takie zadanie, które ma pierwszeństwo,
jest najważniejsze, główne.
2.
1)
2)
3)
4)

Program zakłada:
budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
wzmacnianie poczucia tożsamości mieszkańców Gminy,
rozwój zakresu i form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
poprawę jakości życia mieszkańców Gminy poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych.

3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Program określa:
cel główny i cele szczegółowe programu,
zakres przedmiotowy,
okres realizacji programu,
sposób realizacji programu,
wysokość środków planowanych na realizację programu,
wytyczne dotyczące rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
sposób tworzenia programu oraz przeprowadzenia konsultacji.

II. Cel główny i cele szczegółowe programu
1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą, a organizacjami
pozarządowymi, które wzmocni rolę organizacji w realizacji zadań publicznych, podniesie
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skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez nich działań na rzecz
mieszkańców Gminy.
2. Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2) zwiększenie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych Gminy,
3) usprawnienie komunikacji pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi,
4) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, w szczególności wspieranie
wolontariatu,
5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
7) tworzenie warunków do działań zmierzających do osiągnięcia możliwie najwyższego
poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
8) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań
publicznych.

III. Zakres przedmiotowy współpracy
1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, należących do zadań Gminy.
2.
1)
2)
3)
4)

Do priorytetowych obszarów współpracy należą zadania:
w zakresie pomocy społecznej,
w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień,
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, seniorów,
w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości,
5) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie
turystyki i krajoznawstwa,
7) w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
8) w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej,
9) w zakresie działalności na rzecz rodziny,
10) w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
11) w zakresie wspierania i promocji wolontariatu,
12) w zakresie nauki, szkolnictwa, oświaty i wychowania,
13) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

IV. Okres realizacji projektu
Program współpracy będzie realizowany od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.
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V. Sposób realizacji programu
1. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako zadań
zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. E, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), może mieć
formy:
1) Powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
2) Wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
2. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się
na podstawie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Boguchwały
na zasadach określonych w ustawie. W otwartych konkursach ofert uczestniczą
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu
ofert odbywa się na zasadach określonych w ustawie.
4. Opracowywanie i aktualizowanie na stronie internetowej Gminy Boguchwała informacji,
w szczególności dotyczących:
1) zadań publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości
środków finansowych przeznaczanych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,
2) ogłaszanych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i ich rozstrzygnięć.
5. Przekazywanie za pośrednictwem mediów lokalnych informacji o realizacji zadań
publicznych.
6. Zlecanie przez Gminę organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych
o charakterze ciągłym może mieć charakter wieloletniej współpracy na czas określony, nie
dłuższy niż 3 lata.
7. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania
może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
8. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji Programu zajmują się Referaty Urzędu
Miejskiego w Boguchwale, właściwe merytorycznie ze względu na rodzaj zadania
publicznego.
9. Burmistrz Boguchwały, w terminie określonym w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, składa co roku Radzie Miejskiej w Boguchwale
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz

Strona | 4

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BOGUCHWAŁA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2020-2022
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy. Sprawozdanie to podlega publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.

VI. Wysokość środków na realizację programu
Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym
odbywa się w ramach budżetu Gminy Boguchwała, określonego dla każdego roku
obowiązywania Programu, przy czym planowana wysokość środków budżetowych
przeznaczonych na ten cel zostanie określona każdorazowo w rocznym programie współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie.

VII. Roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Corocznie, w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rada Miejska w Boguchwale uchwala Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

VIII. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu
konsultacji
1. Wieloletni program tworzony jest na podstawie planowanych przez Gminę zadań
publicznych do realizacji w trybie ustawy oraz po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w ust. 2.
2. Konsultacje programu przeprowadza się z organizacjami poprzez:
1) ogłoszenie konsultacji na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz publikację projektu
programu na stronie internetowej Gminy przez okres min. 14 dni, z możliwością
składania uwag,
2) ogłoszenie konsultacji na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz wywieszenie projektu
programu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przez okres min. 14 dni, z możliwością
składania uwag .
3. Konsultacje programu przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie zgodnie z § 6 ust.1 oraz § 7 pkt.1 ust. 2, pkt. 3 Uchwały
Nr XXVII.361.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 25 sierpnia 2016 roku.
4. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Gminy.
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