Uchwała Nr .....................
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia ..........................2011 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2012 rok.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) – Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się program współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
§ 2.
Program określa cele, zasady, przedmiot, formy współpracy, obszar współpracy i zadania publiczne,
okres realizacji, sposób realizacji i sposób oceny realizacji programu, informację o środkach
przeznaczonych na realizację programu, informację o sposobie tworzenia i przebiegu konsultacji
programu a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
§ 3.
Cele Programu
1. Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Miasta
wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
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) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, w szczególności wspieranie
wolontariatu,
4) prowadzenie nowatorskich, trwałych i efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
5) rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz wszelkich działań sprzyjających pobudzaniu
aktywności społeczności lokalnej,
6) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta,
7) pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców, kształtowanie postaw sprzyjających
przedsiębiorczości,
8) tworzenie systemowych rozwiązań – ważnych dla funkcjonowania Miasta.

§ 4.
Zasady współpracy
1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
2. Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym. Wskazuje podział zadań między
sektorem publicznym a obywatelskim, ukierunkowanych na umacnianiu roli obywateli, ich
wspólnot i organizacji oraz ograniczanie interwencjonizmu państwa i administracji lokalnej.
3. Zasada suwerenności stron przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych
oraz wzajemnym nieingerowaniu w sprawy wewnętrzne.
4. Zasada partnerstwa oznacza współpracę równoprawnych partnerów na warunkach określonych
stosowną umową lub porozumieniem.
5. Zasada efektywności polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów
w realizacji zadań publicznych.
6. Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy
opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych.
§ 5.
Przedmiot współpracy.
1. Przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 234, poz. 1536).,
należących do zadań Miasta.
2. Do obszarów współpracy należą zadania:
1. w zakresie pomocy społecznej:
1) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób:
a) pozyskiwanie i dystrybucja darów żywnościowych,
b) udzielanie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją
kryzysową,
c) wspieranie w organizacji uroczystych poczęstunków z okazji śniadania wielkanocnego
oraz kolacji wigilijnej,
2) wspieranie działań o charakterze integracyjnym na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych
i niepełnosprawnych:
a) aktywizacja społeczna osób dorosłych,
b) poradnictwo specjalistyczne i społeczne,
c) wspieranie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) wspieranie zajęć ogólnorozwojowych organizowanych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
oraz grup wsparcia dla ich opiekunów.
3) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych:
a) prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych i najuboższych,
b) udzielanie schronienia,

4) działania na rzecz aktywizacji osób pozostających bez pracy, najuboższych oraz wykluczonych
społecznie.
2. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie
zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,
b) podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami
przewlekle i nieuleczalnie chorymi.
3. w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:
1) z zakresu przeciwdziałania narkomanii:
a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej ,
2) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie:
a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej, psychospołecznej dla osób uzależnionych od alkoholu, sprawców przemocy
domowej oraz ofiar przemocy w rodzinie,
b) wspieranie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z zapewnieniem miejsc
noclegowych,
c) wspieranie działalności środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych
i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
oraz dla dzieci niepełnosprawnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
d) dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
e) zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
f) wspieranie środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci
i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka,
g) wspieranie działalności ruchów samopomocowych i środowisk trzeźwościowych, w tym
utworzenie Klubu Abstynenta.
4. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a) organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, w tym międzynarodowym,
a w szczególności: przeglądów, koncertów, występów, spektakli, konkursów, plenerów,
jubileuszowych lub cyklicznych wydarzeń kulturalnych,
b) organizacja przedsięwzięć z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym
uwzględnieniem wydarzeń upamiętniających święta państwowe,
c) ochrona dóbr kultury i tradycji, z wyłączeniem realizacji prac konserwatorskich
i robót budowlanych,
d) realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci
i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
e) organizacja przedsięwzięć prezentujących i promujących amatorski ruch artystyczny,
f) organizacja przedsięwzięć upowszechniających, promujących i popularyzujących lokalnych
twórców i ich twórczość, w tym wydawanie niskonakładowych katalogów
dokumentujących dorobek osób lub realizowanych przedsięwzięć,
g) wydawanie niskonakładowych publikacji (w tym katalogów), dokumentujących wiedzę
o przeszłości, dniu dzisiejszym i tradycjach miasta Wałbrzycha oraz zamieszkującej
go społeczności,

5. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) popularyzacja współzawodnictwa sportowego i rekreacji ruchowej, poprzez organizację
imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych,
b) organizacja szkolenia
dzieci i młodzieży mających na celu rozwój umiejętności
sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu,
c) udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
d) rehabilitacja ruchowa, organizacja szkolenia i współzawodnictwo sportowe osób
niepełnosprawnych,
e) organizacja szkoleń, podnoszenie umiejętności osób zajmujących się ratownictwem
górskim i wodnym, organizacja zawodów,
6. w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
a) upowszechnianie różnych form turystyki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
b) podnoszenie atrakcyjności turystycznej miasta,
c) utworzenie i prowadzenie centralnej kartoteki szlaków turystycznych, tras rowerowych
i ścieżek spacerowych.
7. w zakresie oświaty i wychowania:
a) organizowanie działań młodzieży na rzecz osób potrzebujących, w tym wspieranie
kształcenia wolontariuszy, a w szczególności prowadzących pracę wychowawczą
z dziećmi i młodzieżą,
b) rozwijanie samorządności i kreowanie liderów,
c) wspieranie inicjatyw oświatowych,
d) programy skierowane do dzieci uzdolnionych, szczególnie pochodzących z rodzin
zagrożonych ubóstwem,
e) wspieranie działań edukacyjnych w tym na rzecz seniorów,
f) wspieranie działań na rzecz współpracy międzynarodowej,
g) wspieranie i rozwijanie działań budujących społeczeństwo informacyjne i edukację
informacyjną.
8. w zakresie wspierania działań na rzecz organizacji:
a) rozwijanie partnerstwa lokalnego,
b) rozwijanie współpracy projektowej,
c) organizacja i dofinansowanie szkoleń,
d) promocja i wspieranie idei wolontariatu.
9. w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej i promocji oferty inwestycyjnej:
a) realizacja programów z zakresu promocji przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży oraz
osób niepełnosprawnych,
b) realizacja programów w zakresie edukacji ekonomicznej lub konsumenckiej dzieci
i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
10. w zakresie ochrony środowiska, ekologii:
a) propagowanie idei sprzątania świata, systematyczne organizowanie ,,wystawek”,
b) propagowanie ochrony środowiska w gospodarstwie domowym (segregacja śmieci,
eliminacja środków chemicznych, utylizacja art. gosp. domowego oraz wyeliminowanie
azbestu, deratyzacja, dezynsekcja),
c) wyrywkowa kontrola „dzikich” wysypisk śmieci,
d) współudział w kontrolach składowisk odpadów przeprowadzanych przez uprawnione
jednostki.

11. w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego:
a) upowszechnianie wiedzy n/t zachowań w różnych sytuacjach zagrożeń, szkolenie członków
grup ratowniczych,
b) współdziałanie w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli.
3. Przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi może być także wspólne
określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb oraz tworzenie systemowych rozwiązań problemów.
§ 6.
Formy współpracy
1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana poprzez formy:
1) finansowe:
a) zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie lub dofinansowanie zleconych zadań,
2) pozafinansowe:
a) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
statutowej działalności organizacji pozarządowych,
b) wzajemne informowanie się o kierunkach planowanej działalności i współdziałania,
c) publikowanie informacji, ważnych dla organizacji pozarządowych, na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
d) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli miasta,
e) promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych,
f) współorganizowanie szkoleń, konferencji oraz forów tematycznych do spraw organizacji
pozarządowych, dialogu obywatelskiego, dzieci i młodzieży, seniorów, osób
niepełnosprawnych, wykluczenia społecznego i innych wg potrzeb,
g) doradztwo i współpracę przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków
finansowych z innych źródeł i pomoc w ich wykorzystaniu i rozliczaniu,
h) pomoc merytoryczna organizacjom pozarządowym z zakresu realizowanych zadań
zleconych z obszarów objętych programem współpracy,
i) rekomendowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach
współpracy z innymi partnerami,
j) aktualizacja mapy aktywności organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego,
k) przekazywanie materiałów promocyjnych miasta,
l) prowadzenie kalendarza imprez,
m)działania z zakresu ochrony środowiska i ekologii.
§ 7.
Okres realizacji programu
Okres realizacji programu: od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
§ 8.
Sposób realizacji programu
1. Program będzie

realizowany we

współpracy z organizacjami pozarządowymi przez

poszczególne biura Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w szczególności poprzez:
1) powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie
jego realizacji,
2) wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w drodze
umowy zlecenia,
3) wspólny udział w wykonywaniu zadań o charakterze pozafinansowym,
4) realizację inicjatyw lokalnych,
5) udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz innym
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert, w ramach
którego warunki konkursowe są konsultowane z organizacjami pozarządowymi o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych może nastąpić również na podstawie odrębnych przepisów
przewidujących inny tryb zlecania niż otwarty konkurs ofert.
4. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, zlecenie realizacji zadania
publicznego o charakterze lokalnym może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert,
jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza jednorazowej kwoty
10.000 zł,
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
5. Szczegółowe prawa i obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zlecone zadania
publiczne będą każdorazowo określane w umowach.
§ 9.
Informacja o środkach przeznaczonych na realizację programu.
Wysokość środków finansowych na realizację programu określona zostanie w projekcie uchwały
budżetowej gminy Wałbrzych na 2012 rok.
§ 10.
Sposób oceny realizacji programu
1. Ocena realizacji programu będzie dokonywana na podstawie :
1) następujących wskaźników:
a)liczby skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji,
b) liczby złożonych ofert przez podmioty uczestniczące w realizacji programu,
c) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania programowe,
d) liczby zleconych zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy
na ich realizację, w tym na zadania wieloletnie,
e) wielkości finansowych i pozafinansowych środków zaangażowanych przez podmioty
realizujące zlecone zadania programowe,
f) liczby inicjatyw lokalnych podjętych przez organizacje pozarządowe,
g) liczby odbiorców uczestniczących w zrealizowanych zadaniach programowych.
2) Opinii Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

2. Sprawozdanie z wykonania uchwały za 2011 rok zostanie przedłożone Radzie Miejskiej do dnia
30 kwietnia 2012 r. oraz przedstawione na corocznej konferencji z organizacjami pozarządowymi
i opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
§ 11.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.
1. Roczny program tworzony jest na podstawie zaplanowanych zadań, planowanych do realizacji
otwartych konkursów ofert wraz z uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych
w projekcie budżetu na rok 2012.
2. Konsultacje programu przeprowadza się w sposób określony w art. 5 ust.5 ustawy, tj. w sposób
określony w Uchwale Nr LIX/504/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności
Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
3. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.
§ 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje
pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Miasto otwartych konkursów ofert.
2. Komisję konkursową i jej skład osobowy powołuje Prezydent Miasta Wałbrzycha.
3. Komisja konkursowa składa się z co najmniej trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta
Wałbrzycha oraz z co najmniej dwóch osób reprezentujących organizacje pozarządowe,
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których
konkurs dotyczy.
5. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
6. Komisja konkursowa ocenia: merytoryczną zawartość oferty, kalkulację kosztów realizacji
zadania, zakres finansowania zadania z innych zródeł niż z budżetu gminy, zawartość posiadania
potencjału organizacyjnego oraz dotychczasową współpracę z gminą na podstawie regulaminu
i karty oceny wniosku.
7. Z prac komisji konkursowej spoorządza się protokół, który zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji
dokonuje Prezydent Miasta Wałbrzycha.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 14.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku
i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

