Uchwała Nr XVI/180/2007
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2008 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11,
w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zmian.) art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.), art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm), Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się „Program współpracy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2008 roku” w brzmieniu
jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz CIOŁCZYK

Uzasadnienie
W wykonaniu postanowień przepisu, zawartego w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie Rada Miasta Jaworzna uchwala Program współpracy Miasta
Jaworzna z organizacjami pozarządowymi na rok 2008.
W niniejszej uchwale zostały określone cele, priorytety i formy współpracy oraz zasady realizacji
zadań publicznych.
Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy administracji
publicznej obowiązek współpracy z organizacjami poŜytku publicznego przy realizacji zadań
publicznych będących w zakresie tych organów.
Współpraca ta moŜe odbywać się w szczególności w formach:
1. zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie;
2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków;
3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania,
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji;
4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej.
Przygotowany, przez działające na terenie Jaworzna organizacje pozarządowe i Miasto Jaworzno,
Program Współpracy Miasta Jaworzna stanowi wyraz zaangaŜowania obu stron w stworzenie
optymalnego planu współpracy, na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wskazano w nim priorytetowe obszary współpracy, tryb
zlecania i realizacji zadań publicznych, zasady udziału organizacji pozarządowych w działaniach
programowych samorządu.

Jaworzno, listopad 2007 r.
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Załącznik
do Uchwały Nr ..................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia ...................... 2008 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JAWORZNA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO W 2008 ROKU

Wstęp
Cechą demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego jest dobrowolna aktywność obywateli
i ich zaangaŜowanie w rozwiązywanie spraw i problemów, które oni sami uznają za waŜne
dla społeczności lokalnej. Natomiast priorytetem władz samorządowych jest jak najlepsze
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy. Aktywna współpraca władz
z organizacjami jest jednym z elementów efektywnego kierowania miastem.
Organizacje pozarządowe obok sektora publicznego i prywatnego są znaczącą częścią efektywnie
funkcjonującego państwa i społeczeństwa. Dlatego teŜ, waŜne dla nich są relacje między otoczeniem
zewnętrznym i wewnętrznym, to one bowiem determinują wizerunek organizacji i decydują o szansach
ich rozwoju. Ogromnego znaczenia nabiera tu potrzeba ciągłej współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi. Tym bardziej, Ŝe organizacje te podejmują z własnej inicjatywy
ogromną ilość działań, które bardzo często są toŜsame z zadaniami samorządu województwa.
Niniejszy Program jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego,
zapisów strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta Jaworzna A-21 na lata 2001 – 2015 dotyczących
wzrostu aktywności społecznej mieszkańców (S 1.3) oraz Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych.
Głównymi korzyściami takiej współpracy są w szczególności.:
1. wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych metod realizacji zadań publicznych
oraz zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej,
2. odciąŜanie budŜetu Miasta poprzez wspieranie pozyskiwania środków zewnętrznych
na realizację zadań publicznych,
3. wykorzystywanie potencjału merytorycznego stowarzyszeń, klubów, grup nieformalnych
w zakresie rozpoznania potrzeb społeczności lokalnej, a tym samym właściwego planowania
nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych,
4. budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności
lokalnej.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Program współpracy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego
systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.
2. Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych z organizacjami,
a takŜe priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem dotacji.
3. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie o poŜytku publicznym – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia
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2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.)
2) ustawie o pomocy społecznej - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca
2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
3) organizacji – naleŜy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne
i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej
organizacjami,
4) programie – naleŜy przez to rozumieć Program współpracy Miasta Jaworzna
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego, zwany dalej programem,
5) zespole – naleŜy przez to rozumieć zespół konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi, zwany dalej zespołem,
6) pełnomocniku – naleŜy przez to rozumieć pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi powołanego przez Prezydenta Miasta Jaworzna, zwanego dalej
pełnomocnikiem,
7) bazie organizacji pozarządowych – naleŜy przez to rozumieć bank informacji
o jaworznickich organizacjach, tworzony na podstawie ankiety informacyjnej,
8) ankiecie informacyjnej – naleŜy przez to rozumieć formularz, stanowiący Załącznik Nr 1
do Programu Współpracy, dotyczący struktury, celów statutowych, moŜliwości, dokonań
oraz organizacyjnej, finansowej i merytorycznej gotowości do podjęcia lub kontynuacji
współpracy z władzami Miasta,
4. Obszar współpracy władz samorządowych Miasta Jaworzna i organizacji obejmuje sferę zadań
publicznych, o których mowa w ustawach wymienionych § 1 ust. 3 pkt 1 i pkt 2, w zakresie
określonym w Załączniku Nr 2,

Rozdział 2
Zasady, podmioty i formy współpracy
§2
Współpraca Miasta Jaworzna z organizacjami odbywa się w oparciu o zasady pomocniczości,
suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§3
Podmioty realizujące program współpracy to:
1) Rada Miejska – w zakresie wytyczania polityki społecznej, ustalania priorytetów przyznawania
dotacji na realizację zadań publicznych.
2) Prezydent Miasta – w zakresie realizacji w/w polityki, podejmowania współpracy
z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budŜetu, decydowania o przyznaniu
dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom w ramach ustalonych przez Radę
Miejską priorytetów oraz nawiązywania współpracy z organizacjami.
3) pełnomocnik, który pełni funkcję koordynatora współpracy władz samorządowych Miasta
Jaworzna z organizacjami pozarządowymi.
4) organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy i prowadzące swoją
działalność na terenie Jaworzna lub dla jego mieszkańców, bez względu na siedzibę danej
organizacji, które poinformowały o swojej gotowości do współpracy i działań na rzecz
społeczności lokalnej poprzez spełnienie wymogów formalnych
oraz wypełnienie
i aktualizowanie, nie rzadziej niŜ co 12 miesięcy, ankiety informacyjnej, stanowiącej Załącznik
Nr 1 do Programu.
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5) zespół konsultacyjny ds. współpracy
zarządzeniem Prezydenta Miasta.

z

organizacjami

pozarządowymi

powoływany

§4
1. Tworzy się zespół jako platformę współpracy organów Miasta Jaworzna, instytucji
oraz organizacji pozarządowych,
2. W skład zespołu wchodzą:
1) czterech radnych desygnowanych przez Radę Miejską w Jaworznie,
2) czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta,
3) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub wyznaczony przez niego
pracownik,
4) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wyznaczony przez jej przewodniczącego,
5) dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych na Forum
Organizacji Pozarządowych.
3. Osobowy skład zespołu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jaworzna,
4. Członkowie zespołu za udział w jego pracach nie pobierają wynagrodzenia,
5. KaŜdy członek zespołu, przed rozpoczęciem działalności zespołu jest zobowiązany
do złoŜenia pisemnego oświadczenia, stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego Programu.
6. Kadencja zespołu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,
7. Pracami zespołu kieruje przewodniczący, który jest wybierany na pierwszym posiedzeniu
zespołu, w terminie do 31 marca 2008 roku,
8. Do zadań zespołu naleŜy w szczególności:
1) dokonywanie oceny realizacji współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
i przedstawienie wniosków Prezydentowi Miasta Jaworzna, Radzie Miejskiej
oraz na Forum Organizacji Pozarządowych,
2) współpraca z Prezydentem Miasta Jaworzna i pełnomocnikiem w zakresie
opiniowania dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym,
3) przedkładanie do 30 lipca propozycji dotyczących zadań priorytetowych Miasta
oraz potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe,
4) przygotowanie projektów rocznych programów współpracy na podstawie wniosków
z oceny realizacji współpracy oraz propozycji składanych przez przedstawicieli
organizacji
pozarządowych i przekonsultowanie ich na Forum Organizacji
Pozarządowych,
5) wyraŜanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych,
6) monitorowanie i doskonalenie współpracy pomiędzy organami Miasta Jaworzna
a organizacjami pozarządowymi.
9. W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Prezydent Miasta Jaworzna moŜe
zarządzeniem powołać komisję opiniującą:
1) komisja powinna się składać z równiej liczby przedstawicieli Miasta
oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków
zespołu,
2) w skład komisji wchodzi co najmniej 6 osób,
3) komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich
członków,
4) z przebiegu prac komisji sporządza się protokół,
5) w sprawach dotyczących prac komisji nieuregulowanych w niniejszej uchwale
decyduje komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych
na posiedzeniu członków.
10. Oferty na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Jaworzna na dany rok kalendarzowy opiniuje Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11. Protokoły spotkań zespołu, komisji rozpatrującej ofert, oświadczenia oraz inne dokumenty
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przechowywane są w zbiorze akt pełnomocnika, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaworznie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
12. W posiedzeniach zespołu oraz komisji rozpatrującej oferty mogą uczestniczyć z głosem
doradczym eksperci powołani przez przewodniczącego.

§5
1. Podstawowe formy współpracy to:
1) zlecanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym poprzez:
a) wspieranie
wykonania
zadań
publicznych
poprzez
udzielenie
dotacji
na dofinansowanie ich realizacji,
b) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na sfinansowanie ich realizacji.
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych działań, poprzez:
a) uzgadnianie listy zagadnień priorytetowych, na kolejny rok budŜetowy,
b) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych
zadaniach publicznych, na które przyznano środki finansowe z innych źródeł,
niŜ wynikające z programu.
c) publikowanie waŜnych informacji dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz moŜliwości pozyskania środków budŜetowych i pozabudŜetowych
na ich realizację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji.
4) tworzenie z inicjatywy władz samorządowych lub organizacji zespołów zadaniowych
o charakterze doradczym i inicjatywnym w celu wspólnego przygotowania projektów uchwał
Rady Miejskiej dotyczących realizacji zadań publicznych.
2. Inne formy wsparcia organizacji to:
1) organizowanie lub współorganizowanie co najmniej 2 razy w roku Forum Organizacji
Pozarządowych,
2) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych, których tematyka wiąŜe
się z realizacją programu, np. poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu, środków
technicznych itp.,
3) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych
z innych źródeł niŜ dotacja z budŜetu Miasta Jaworzna,
4) organizacja lub współudział w organizowaniu szkoleń, konferencji, spotkań słuŜących
wymianie doświadczeń, mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania
i profesjonalizację działań organizacji,
5) promocja działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu,
6) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami w skali lokalnej,
regionalnej, ogólnopolskiej, a takŜe pomiędzy organizacjami, instytucjami z miast partnerskich,
7) zamieszczanie na stronie internetowej informacji o aktualnej bazie organizacji pozarządowych
oraz informacji o zadaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe, na podstawie
pisemnych lub wysyłanych drogą elektroniczną zgłoszeń od przedstawicieli poszczególnych
organizacji pozarządowych.

§6
Konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w 2008 roku będą ogłaszane w terminie od dnia
przedstawienia projektu budŜetu Miasta do dnia 25 listopada 2008 roku.
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Rozdział 3
Ocena i ewaluacja
§7
1. Miernikami efektywności realizacji zapisów programu będą uzyskane informacji dotyczące
w szczególności:
1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej
społeczności,
2) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budŜetu Miasta na realizację tych zadań,

3) liczby osób, które były adresatami róŜnych działań publicznych,
4) liczby osób zaangaŜowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),
5) łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangaŜowanych przez organizacje
pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
6) wdroŜenia systemowych rozwiązań problemów waŜnych dla funkcjonowania Miasta
z inicjatywy lub przy współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych.
2. Informacje, o których mowa w ust.1 zostaną opracowane na podstawie ankiet informacyjnych,
ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych składanych przez organizacje pozarządowe
do 31 stycznia 2008 roku.
Rozdział 4
Środki finansowe na realizację programu
§8
1. Środki finansowe z Programu przeznaczone są na określone przedsięwzięcia a nie dla
określonych podmiotów.
2. Środki na realizacje Programu Współpracy zostały określone w uchwale budŜetowej
na rok 2008.
3. W przypadku, gdy w trakcie roku budŜetowego, organizacje pozarządowe lub osoby prawne
oraz jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych złoŜą z własnej inicjatywy
oferty realizacji zadań publicznych, w miarę moŜliwości finansowych mogą być zwiększone
w budŜecie Miasta środki przeznaczone na realizację programu współpracy.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§9
1. Niniejszy program stanowi zbiór zasad regulujących współpracę władz samorządowych
z organizacjami pozarządowymi.
2. Zasady współpracy mogą być modyfikowane wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa
oraz sytuacją finansową Miasta.
3. Do programu będą wprowadzane nowe rozwiązania, szczególnie wynikające z wniosków
i propozycji zgłaszanych przez zespół oraz same organizacje uczestniczące w Forum Organizacji
Pozarządowych.
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Załącznik Nr 1
do Programu współpracy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego w 2008 roku

ANKIETA INFORMACYJNA
Ankieta
niniejsza
jest
realizacją
zasady
jawności
oraz
wynikającego
z
ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. r. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.) obowiązku wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach
działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych działań

I. Informacje o organizacji (dane za rok 2007)
1. Nazwa i adres organizacji

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. Telefon, fax, e-mail, strona internetowa
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. Terminy dyŜurów ..................................................................................................................................
4. Status prawny podmiotu
a) stowarzyszenie zwykłe (zgłoszone w Urzędzie Miejskim)
b) stowarzyszenie (zarejestrowane w sądzie)
c) fundacja
d) inne, jakie? ......................................................................................................................................
5. Nr i data wpisu do rejestru ....................................................................................................................
6. Czy organizacja posiada statut organizacji poŜytku publicznego? (właściwe zakreślić) TAK NIE
7. Cele organizacji
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................

8. Proszę podać ilość beneficjentów (odbiorców) realizowanych przez Państwa zadań statutowych,
projektów w roku 2007 - …………………………….................................................………………………

II. Potencjał kadrowy i techniczny (dane za rok 2007)

1. Potencjał kadrowy. Proszę podać ilość:
a) członków organizacji - ……………………..
b) pracowników etatowych - ........................
c) wolontariuszy - .........................................
oraz krótką informację o kwalifikacjach pracowników i wolontariuszy
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Potencjał techniczny. Proszę podać informacje dot.:
a) posiadanego lokalu …………………………………….......................................................................
b) sprzętu i wyposaŜenia ……………………………………….............……………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………...
c) bazy sportowej (dot. Klubów Sportowych) ……………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………......
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
d) ilości sekcji (dot. Klubów Sportowych) ………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………………......
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III. Źródła finansowania działalności w roku 2007

Proszę podać źródła finansowania działalności Państwa organizacji inne niŜ budŜet miasta?
−

Urząd Marszałkowski

−

Urząd Wojewódzki

−

ministerstwa – jakie?
……………………………………….....................………………....……………………………..........

−

fundusz ambasad – jakich?
……………………………………............................……...……………………………………….......

−

środki UE – jakie programy?
……………………………………………............….…….................................................................

−

inne – jakie? ……………………………………………………………………….....……..............…

Proszę podać ilość wniosków o dotacje z innych źródeł niŜ budŜet miasta, jakie złoŜyła Państwa
organizacja w 2007 roku? - ………………………………………………………………........................
Proszę podać wysokość środków pozabudŜetowych pozyskanych w 2007 roku na działalność
organizacji - …………………….........................................................................................................

Oświadczenie

W imieniu w/w organizacji oświadczam, Ŝe: dane zawarte w niniejszej ankiecie są prawdziwe,
zapoznaliśmy się z zapisami „Programu współpracy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2008 roku” i deklarujemy chęć
wspólnej realizacji zadań zgodnie z jego zapisami.

Jaworzno, dnia ............. 200....
..........................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu)
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Załącznik Nr 2
do Programu współpracy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego w 2008 roku

Zakres współpracy – lista zagadnień priorytetowych
§1
1. W roku 2008 Miasto w miarę potrzeb i moŜliwości finansowych będzie wspierać realizację
następujących zadań publicznych.
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a) szkolenie dzieci i młodzieŜy,
b) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
- prowadzenie zajęć treningowych,
- organizowanie zgrupowań sportowych,
- udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
- inne,
c) upowszechnianie sportu i rekreacji,
d) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
− organizowanie zajęć zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu
lokalnym i regionalnym,
− inne,
e) współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieŜowych w zakresie sportu i rekreacji,
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
− organizacja powszechnych zajęć sportowych w róŜnych dyscyplinach,
− organizacja zawodów sportowych w róŜnych dyscyplinach sportowych w szkołach
wszystkich typów na terenie Miasta Jaworzna,
− udział w zawodach na szczeblu lokalnym i regionalnym rozgrywanych w ramach
współzawodnictwa szkół oraz innych imprez rekreacyjnych i sportowych,
− szkolenie dzieci i młodzieŜy jaworznickich szkół w róŜnych dyscyplinach sportowych,
− organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieŜy przez uczniowskie kluby
sportowe,
− inne.
2) Pomoc społeczna
a) usługi opiekuńcze,
b) zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i samotnym,
c) zapewnienie całodobowej opieki osobom bezdomnym,
d) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych prowadzone w ramach
noclegowni, schronisk lub domów dla bezdomnych,
e) opieka nad dziećmi w formie świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych,
f) promocja i organizacja wolontariatu:
− utworzenie profesjonalnego Centrum Wolontariatu w Jaworznie,
− szkolenia przygotowanych do pracy jako wolontariusz,
g) działania na rzecz rehabilitacji i integracji społecznej osób niewidomych i słabowidzących,
h) działania socjalno-pomocowe na rzecz diabetyków,
i) organizowanie systemu wsparcia, w tym aktywnego wypoczynku, rehabilitacji i integracji
społecznej oraz pomocy socjalnej na rzecz seniorów i rencistów,
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j) organizowanie systemu wsparcia na rzecz osób, rodzin i grup znajdujących się w trudnej
sytuacji Ŝyciowej,
k) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach dla osób, które mają trudności lub wykazują
potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów Ŝyciowych,
l) wielopłaszczyznowe wsparcie osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin
w zakresie opieki hospicyjnej,
m) wsparcie psychofizyczne kobiet po mastektomii,
n) doŜywianie dzieci z rodzin ubogich i patologicznych,
o) działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
− prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
− organizacja turnusów rehabilitacyjnych,
− inne.
3) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy
a) „zima w mieście” – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy pozostającej
w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin patologicznych
i zagroŜonych wykluczeniem społecznym,
b) organizacja imprez turystyki kwalifikowanej dla mieszkańców miasta, z wyłączeniem
szkół,
c) organizacja imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci i młodzieŜy szkolnej połączonych
ze współzawodnictwem i konkursami wiedzy turystycznej,
d) organizacja imprez rekreacyjno-turystycznych dla mieszkańców miasta,
e) organizowanie konkursów, turniejów nt. wiedzy krajoznawczo-turystycznej,
f)
spotkania i wieczornice turystyczne
g) specjalistyczne kursy i szkolenia,
h) inne.
4) Przeciwdziałanie patologiom społecznym - alkoholizm
a) organizacja przedsięwzięć uwzględniających profilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowych,
b) organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemami
alkoholowymi oraz z rodzin zagroŜonych niedostosowaniem społecznym,
c) wspieranie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
dla osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, dotkniętych problemem alkoholowym,
narkomanią i innymi uzaleŜnieniami - poprzez realizację programu reintegracji społeczno
- zawodowej,
d) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych,
e) organizacja działań profilaktyczno-wspierających dla abstynentów,
f) prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy,
g) inne.
5) Ochrona i promocja zdrowia
a) szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej,
a) szkolenia, warsztaty, wykłady z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
b) organizacja programów zdrowotnych z zakresu promocji zdrowia dla mieszkańców miasta,
c) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie
i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości Ŝycia mieszkańców,
d) inne.
6) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
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a) popularyzacja twórczości miejskich artystów – wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie,
b) organizacja spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane
z historią i tradycją
c) organizacja miejskich festiwali, przeglądów, wystaw,
d) uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, wystawach o zasięgu lokalnym, regionalnym
i krajowym,
e) edukacja kulturalna,
f) przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki,
g) upowszechnianie czytelnictwa,
h) inne.
7) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
a) wychowanie dzieci i młodzieŜy
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
− propagowanie wśród młodzieŜy pozytywnych wzorców, tolerancji i postaw
demokratycznych,
− rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
− profilaktyka zagroŜeń,
− szkolenie młodzieŜowych liderów,
− tworzenie grup wsparcia i mediacji,
− organizacja zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych i edukacyjnych (z wyłączeniem
sportowo- rekreacyjnych) dla dzieci i młodzieŜy,
− organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieŜy w formach
pozaszkolnych,
− propagowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieŜy,
w szczególności kreowania postaw przedsiębiorczych,
− inne.
b) edukacja regionalna
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
− konkursy związane z regionem,
− projekty edukacyjne o tematyce regionalnej,
− organizowanie i występy zespołów folklorystycznych/ regionalnych,
− organizowanie wycieczek po regionie dla dzieci i młodzieŜy – edukacja o kulturze,
historii i geografii regionu,
− inne.
c) edukacja europejska
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak:
− organizacja konkursów wiedzy z zakresu integracji europejskiej,
− propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczniów i nauczycieli,
− inne.
d) edukacja ekologiczna połączona z konkursami wiedzy, warsztatami przyrodniczymi,
wystawami, prelekcjami, odczytami.
8) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
a) lekcje przedsiębiorczości – działalność gospodarcza i przedsiębiorczość społeczna
- dla uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
b) inne.
9) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
a) organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji dla jaworznickich organizacji
pozarządowych,
b) inne.
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10) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
a) organizowanie konkursów, warsztatów, kampanii informacyjno - edukacyjnych oraz innych
imprez ekologicznych,
b) propagowanie wiedzy ekologicznej wśród uczniów i nauczycieli,
c) krzewienie wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem
miasta i regionu,
d) promowanie zachowań przyjaznych środowisku,
e) inne.
11) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
a) organizacja imprez związanych z podtrzymywaniem tradycji narodowej,
b) inne.
12) Ratownictwo i ochrona ludności
a) szkolenia, warsztaty z zakresu ratownictwa,
b) inne.

§2

W

budŜecie

miasta

zostanie

utworzona

rezerwa

w

wysokości

5%

wszystkich

środków

zabezpieczonych na zadania realizowane przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na wsparcie
projektów związanych z pozyskiwaniem przez organizacje funduszy zewnętrznych, ze szczególnym
uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
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Załącznik Nr 3
do Programu współpracy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2008 roku

OŚWIADCZENIE członka Komisji Opiniującej
oferty realizacji zadań publicznych

Oświadczam, Ŝe:

W terminie od 1 stycznia 2004 roku do dnia dzisiejszego byłem/jestem związany stosunkiem
prawnym, z tytułu którego uzyskałem przychód, z następującymi podmiotami realizującymi zadania
publiczne w zakresie określonym ustawą o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie:
a. ..............................................................................
b. ..............................................................................
c. ..............................................................................
Jestem członkiem władz, rad, zarządów i innych organów następujących organizacji pozarządowych
a...............................................................................
b...............................................................................
c...............................................................................
Jestem członkiem następujących podmiotów realizującymi zadania publiczne w zakresie określonym
ustawą o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie:
a...............................................................................
b...............................................................................
c...............................................................................
Jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz następujących podmiotów realizującymi
zadania publiczne w zakresie określonym ustawą o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie:
a...............................................................................
b...............................................................................
c...............................................................................
W razie zmiany jakiejkolwiek z informacji, podanej w moim oświadczeniu, zobowiązuję
się do złoŜenia nowego oświadczenia we wskazanej formie. Nowe oświadczenie zostanie przeze
mnie złoŜone najpóźniej w terminie 3 tygodni od dnia zajścia zmian.

Jaworzno, dnia ............. 200....
.........................................................
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
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