
 

                                                                                          
                                                                                                       Załącznik Nr  1 

                                                                                                       do uchwały Nr.................... 

                                                                                                       Rady Gminy w Będzinie 

                                                                                                       z dnia  ............................ 

 

 

Program  współpracy 
Gminy Będzino z organizacjami  pozarządowymi 

i  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 
oraz regulamin udzielania dotacji w trybie pozakonkursowym 

Wstęp 

Roczny Program Współpracy jest najważniejszym dokumentem we współpracy między Gminą Będzino              

a przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jego zapisy określają: cel współpracy, formę, i zakres a także 

priorytety tej współpracy. 

Najważniejszą zasadą tworzenia programów współpracy jest obowiązek ich konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego                

i o wolontariacie (art. 5a ust 1).   Gmina Będzino od kilku lat zachęca organizacje nie tylko do konsultacji 

wypracowanego przez siebie projektu Rocznego Programu Współpracy, a również zaprasza organizacje 

pozarządowe do współtworzenia projektu programu od podstaw.  Mając na uwadze pobudzanie aktywności 

obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Rada Gminy w Będzinie oraz Wójt Gminy 

Będzino, deklarują wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na zasadach partnerstwa, jawności oraz ścisłego współdziałania przy realizacji zadań 

gminy.  

                                                                    

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. 2016.239); 

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. 2013.885);  

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

                                                                                                                                                                               

2.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.Perspektywicznym celem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia 

 i pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Będzino. 

2.  Efektywne   wykorzystanie  istniejącej  społecznej  aktywności w  zaspokajaniu   zbiorowych potrzeb  



     mieszkańców Gminy Będzino. 

3. Tworzenie warunków do wzmocnienia istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych  

    organizacji i inicjatyw obywatelskich służących ogółowi obywateli. 

4. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez realizację działań mających na celu akcje społeczne , konsultacje  

    społeczne , edukację obywatelską. 

5. Działania zmierzające do wzmocnienia poczucia  odpowiedzialności  za wspólnotę lokalną , swoje otoczenie,  

    tożsamość historyczną , kulturalną oraz tradycje. 

 

 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.  Stosowanie   prawnego   systemu    

     informacji   o aktualnie   obowiązujących   przepisach    prawnych   oraz źródłach  i zasadach   pozyskiwania  

    środków  finansowych  na realizację  programów. 

4. Promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań, realizowanych przez organizacje    pozarządowe 

    na  rzecz rozwiązywania problemów lokalnych środowisk. 

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

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

 

IV. OKRES REALIZACJI PROGRAMU 
Niniejszy program współpracy obowiązuje od 01-01-2017 do 31-12-2017r 

 

V.  SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU  

1.  Zlecanie    organizacjom   pozarządowym    realizacji  zadań   publicznych odbywa  się  na  podstawie   

     otwartych  konkursów  ofert,   ogłaszanych  przez  Wójta Gminy Będzino  na  zasadach  określonych 

     w ustawie.  

2.  Na stronie internetowej  Urzędu  Gminy Będzino BIP   jest prowadzony   i   aktualizowany   serwis   dotyczący    

    organizacji pozarządowych  w   szczególności dotyczący: 

        

1) ogłaszanych konkursów ofert na  realizację  zadań  publicznych  i ich   rozstrzygnięć; 

    

2)  bazy   danych   o  organizacjach  pozarządowych    realizujących  zadania publiczne   oraz   rejestr 

     organizacji   pozarządowych,   które   otrzymały   dofinansowanie realizacji zadań publicznych z budżetu  

     Gminy; 

     

3) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem   otwartego konkursu ofert- tryb  

     pozakonkursowy w oparciu o regulamin . 

 

VI. W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ I POZAFINANSOWEJ ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE BĘDĄ MOGŁY UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ: 

 

1.Obszar  zadaniowy kultury fizycznej i sportu: 
1)   utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych; 

2)   promowanie sportu wyczynowego; 

3)  organizacja festynów i  imprez sportowo- rekreacyjnych. 

 

2.Obszar zadaniowy w zakresie upowszechniania turystyki: 

1) organizacja imprez turystycznych i rekreacji mieszkańców Gminy Będzino; 

2) promocja turystyki i tworzenie infrastruktury z nią związanej. 

 

3.Obszar zadaniowy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

1) udział  w    obchodach   świąt   narodowych,   rocznic   i    wydarzeń historycznych; 

2)  promowanie  wizerunku  gminy  opartego  na tradycji, wartościach kulturalnych  i  zjawiskach 

     artystycznych; 

3) organizowanie  konkursów  i  przeglądów  z różnych dziedzin sztuki /muzyki, piosenki,  tańca, poezji,  

    fotografiki, plastyki i innych; 

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

   kulturowym. 



 

 

4.Obszar zadaniowy 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) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych; 

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

    i zapewnienia schronienia  i opieki medycznej; 

5) wspieranie różnych form pomocy dzieciom z rodzin. niewydolnych wychowawczo;  

6) zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży miedzy innymi poprzez: - organizację i  finansowanie  

   wyżywienia, organizację i finansowanie wypoczynku dzieciom z rodzin najuboższych. 

  

5.Obszar zadaniowy 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. 

 

6.Obszar zadaniowy w zakresie bezpieczeństwa publicznego, edukacyjnej opieki wychowawczej 

   i oświaty: 
1)działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony  ludności; 

2)działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i ochrony zwierząt; 

3)organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej; 

4)organizacja konkursów wiedzy i umiejętności w szkołach; 

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

 

VII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

 

Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych  na rok 2017  wynosi - 

118 000,00 złotych w trybie otwartego konkursu oraz kwota 87.000,00 złotych na realizację 

zadań związanych z zapewnieniem gotowości bojowej i bezpieczeństwa ludności dla jednostek 

OSP, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r.o ochronie przeciwpożarowej(Dz.U.2016.191).  
Podane kwoty są  orientacyjne i mogą ulec zmianie w przypadku zmian wniesionych przez Radę Gminy w 

Będzinie do uchwały budżetowej, jak również stwierdzenia , że zadania można realizować mniejszym kosztem, 

lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia  budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację  zadań                     

z ważnych przyczyn  niemożliwych do przewidzenia w dniu powstawania niniejszego programu współpracy. 

 

VIII. ZAKOŃCZENIE 

 

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

     Współpracy.  Prawo to jest  realizowane poprzez zapoznanie się z projektem programu zamieszczonego 

      w BIP, tablicy ogłoszeń UG oraz wnoszenia na piśmie  stosownych   propozycji w zakresie jego 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. 

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z terenu Gminy 

Będzino do zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 

Uwagi wniesione  pozwolą na opracowanie bardziej efektywnego programu współpracy.  

Uwaga:     jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot  zgłaszający mogą być 

uwzględnione w procesie konsultacji. 

 


