
 
UCHWAŁA Nr III/8/2006 
Rady Gminy Jordanów Śląski  

z dnia 28 grudnia 2006 r. 
 

w sprawie:  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 
roku 2007  

 
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 późniejszymi zmianami),   
w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)     

 
 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Przyjmuje się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873). 
 

§ 2 
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi 
zmianami), 

2) Programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2007, 

3)  Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i 
jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy. 

2. Program jest elementem polityki gminy w zakresie realizowania lokalnej polityki 
społecznej. 

3. Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań 
publicznych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie w ich realizację 
organizacji pozarządowych. 

4. Program określa zasady, formy i zakres współpracy organów samorządowych gminy z 
organizacjami pozarządowymi. 

 
§ 3 

Podmiotami realizującymi współpracę są: 
1. Rada Gminy Jordanów Śląski i jej Komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i 

finansowej gminy Jordanów Śląski oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, 

2. Wójt Gminy Jordanów Śląski – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę 
Gminy, 

3. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
na terenie gminy Jordanów Śląski lub dla jego mieszkańców – bez względu na siedzibę 
organizacji. 

 
 



§ 4 
1. Przedmiotem współpracy jest sfera zadań publicznych w zakresie wymienionym w art. 4 

ustawy. 
2. Na rok 2007 za priorytetowe obszary współpracy ustala się realizację zadań publicznych 

w zakresie: 
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym: gry w piłkę nożną, siatkową, 

koszykową i ręczną a także uprawiania sportów walki np. judo, 
2) działania prowadzące do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i 

wyrównywania szans osób niepełnosprawnych 
3) wspomagania działalności organizacji pozarządowych,  
4) promocji i ochrony zdrowia (w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi), szczególnie w 

tych obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony 
zdrowia, 

5) ratownictwa i ochrony ludności, 
6) organizowania pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, 
7) przeciwdziałania patologiom społecznym,  
8) zabezpieczenia potrzeb osób starszych, 
9) działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym: 

upowszechnianie świetlic i klubów, 
10)  upowszechniania zadań edukacji ekologicznej, 
11)  zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, 

 12)  wspomagania aktywności mieszkańców, 
 13)  wspomagania wolontariatu, 

14)  działania na rzecz integracji europejskiej, 
15) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
16) zwiększenia ilości miejsc zagospodarowujących czas wolny młodzieży, szczególnie w 

wieku szkoły ponadpodstawowej, 
17) wspomagania rozwoju kultury, w tym twórczości artystycznej oraz organizowanie 

przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę gminy. 
 

§ 5 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2007 roku może przybierać formy pozafinansowe i finansowe. 
 

§ 6 
Zlecanie przez Gminę realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odbywa się na zasadach 
określonych w ustawie. 
 

§7 
1. Informacje z uwag, wniosków i propozycji, dotyczących realizowanych przez organizacje 

pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego we 
współpracy z gminą projektów, będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej 
współpracy. 

2. Miernikiem efektywności programu będą uzyskane informacje, w szczególności: 
1) liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności, 
2) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych , w tym wolontariuszy, 
3) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych 

zadań, 
4) łączna wielkość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców, 

5) wysokość dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej. 



§ 8 
1.  Partnerami dwustronnego współdziałania pomiędzy Gminą a organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
będą następujące organizacje:   

  - Ludowe Kluby Sportowe, 
  - Uczniowskie Kluby Sportowe, 
  - Ochotnicze Straże Pożarne, 
  - Polski Związek Wędkarski, 
  - inne działające na terenie gminy stowarzyszenia. 

 
§ 9 

Partnerskie współdziałanie, o którym mowa w § 8 realizowane będzie w szczególności w 
następujących formach: 
1)  na forum Komisji ds.. Społecznych wspólne ustalanie zadań w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w gminie oraz określenie do budżetu gminy propozycji 
wydatków na ich realizację, 

2)  na forum Zarządu Gminnego OSP wspólne ustalenie zadań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony ludności oraz określanie do budżetu gminy propozycji 
wydatków na ich realizację, 

3)  współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z 
fundacji oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

4)  udostępnianie do korzystania na preferencyjnych warunkach lub nieodpłatnie gminnych 
obiektów sportowych, budynków, pomieszczeń, urządzeń i sprzętu do prowadzenia 
wspólnie ustalonych przedsięwzięć, 

5)  finansowanie z budżetu gminy w oparciu o ustalone w nim kwoty kosztów wspólnej 
realizacji zadań publicznych będących zgodnie z ustawą zadaniami własnymi gminy, 

6)  promowanie organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na stronie internetowej i w mediach, 

7)  udostępnianie organizacjom i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 
strony internetowej gminy, 

8)  udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów ponadgminnych a w szczególności 
międzynarodowych. 

 
 § 10 

Środki finansowe na realizację przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego zadań publicznych ujęte będą w budżecie Gminy na 2007 r. 
 

§ 11 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski. 
 

§ 12 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr III/8/2006 
Rady Gminy Jordanów Śląski 
z dnia 28 grudnia 2006 roku 

 
 
 

W związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku nr 96 poz. 873) Gmina zobowiązana jest do 
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym również 
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ze stowarzyszeniami jednostek 
samorządu terytorialnego. Wypracowanie płaszczyzny wspólnych działań umożliwia 
obywatelom bezpośrednie włączenie się w kreowanie polityki społecznej Gminy. Przepływ 
informacji i prowadzenie współpracy władz gminy z przedstawicielami sektora 
pozarządowego stwarza warunki obustronnej edukacji a w konsekwencji poszerzanie 
obszarów współpracy. Realizacja zadań publicznych przy współudziale organizacji 
pozarządowych jest jednym z elementów efektywnego zarządzania Gminą. Jawny i czytelny 
system przyznawania dotacji na zlecenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w formie 
konkursu ofert pozwala, z zachowaniem uczciwej konkurencji, na jasne zobrazowanie 
wydatkowanych środków budżetowych. Niniejszy Program stanowi przykład rzetelnego i 
kompleksowego współdziałania władz samorządowych Gminy Jordanów Śląski z 
organizacjami pozarządowymi. 
 


