
Uchwała nr XII/57/2007 

Rady Gminy Bytnica z dnia 

18. grudnia 2007r. 
 
 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2008. 
 
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 200Sr. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, zpóźn. zm.), art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 

 
 

Rada Gminy Bytnica 
uchwala co następuje: 

 
§1 

Uchwala się „Program współpracy Gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi na rok 2008", 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§2 

 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym 
programem określa uchwała budżetowa na 2008 rok. 

 

§3 

1. Sprawozdanie z realizacji Programu Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy Bytnica do dnia 
31 maja 2009r. 

2. Wraz z projektem budżetu na rok Wójt Gminy przedstawi program współpracy z 
organizacjami pozarządowymi na rok 2008. 

 
§4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bytnica . 

 

§5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Współpracy  

Gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi  

Na rok 2008 
 
 

§1 
 
 
Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi na rok 
2008, zwanym dalej „Programem", 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. 2003r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami); 

2) organizacjach pozarządowych- należy przez to rozumieć osoby prawne lub jednostki nie 
posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, nie będące jednostkami 
sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie 
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także osoby prawne i 
jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 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 oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego; 

3) Radzie Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych- należy przez to rozumieć podmiot, który 
reprezentuje działające na terenie Gminy organizacje pozarządowe i jest wyłoniony podczas 
spotkani9a przy udziale Wójta Gminy Bytnica. 

§2 

1. Celem współpracy Gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi jest podniesienie 
efektywności działań w sferze wykonywania działań publicznych. 

2. Doskonalenie jakości współpracy oraz sposobu realizacji działań dokonuje się po przez 
poszerzanie zakresu, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowanie, 
ustanawianie i przestrzeganie standardów. 

 

§3 

1. Współpraca Gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz 
jawności. 

2. Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym i oznacza uporządkowanie 
wzajemnych relacji oraz podziałów zadań między sektorem publicznym, a sektorem 
obywatelskim, ukierunkowane na wspieranie wspólnot mieszkańców i ich organizacji oraz 
ograniczenie interwencjonalizmu państwa i administracji lokalnej. 

3. Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony maja prawo do niezależności i 
odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania 
problemów i zadań. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współprace w identyfikowaniu i definiowaniu 

problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu 
najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych 
procesach. 

5. Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w 
realizacji zadań publicznych. 

6. Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności zakładają kształtowanie przejrzystych zasad 
współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego. 

 

§4 
 
Współpraca Gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2008 obejmować będzie zadania 
własne Gminy mieszczące się w katalogu zadań z art. 4 ust.l ustawy a w szczególności: 
l)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
2)ochrony i promocji zdrowia; 
3)działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
4)upowszechniania kultury fizycznej i turystyki; 
5)nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
6)krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 
7)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
8)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
9)przeciwdziałania patologia społecznym; 
10)promocji gminy w tym osiągnięć jej mieszkańców; 

 

§5 
 
W sferze zadań publicznych podejmowane będą działania, polegające na : 1 Rozpoznawaniu potrzeb mieszkańców; 
2)integracji społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, w 
szczególności, bezrobotnych, i uzależnionych; 
3)integracje społeczne osób niepełnosprawnych; 
4)partnerskiej współpracy różnych podmiotów w realizacji zadań; 
5)aktywizowaniu środowiska lokalnego po przez inicjowanie przedsięwzięć o 
charakterze integracyjnym, twórczym lub rekreacyjnym; 
6)promocji Gminy Bytnica; 
7)podejmowaniu działań w zakresie przeciwdziałania powstawaniu patologia społecznym; 

 

§6 
 
Planuje się realizacje działań mających na celu: 1. w zakresie 
pomocy społecznej: 
l)poprawę sytuacji opiekuńczo- wychowawczej dzieci i młodzieży oraz wsparcie rodzin w ich 
prawidłowym funkcjonowaniu; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)poprawę sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle 

chorych oraz ich rodzin w zakresie tworzenia warunków oparcia społecznego w środowisku; 

3przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożenia marginalizację społeczną osób starszych; 

4)zabezpieczenie schronienia, posiłków i ubrania osobom tego pozbawionym; 5)aktywizację osób 

długotrwale bezrobotnych; 
2. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: 

l)upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży po przez prowadzenie, zajęć w 

różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz 

mieszkańców Gminy w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów; 

2)wspieranie sportowych reprezentacji Gminy w imprezach i zawodach sportowych w ramach 

kontaktów z Gminami partnerskimi; 
3. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 

l)organizację zajęć o charakterze edukacyjnym; 

2)aktywizowanie ludzi starszych; 
4. w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży: 

l)prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie krajoznawstwa i 

aktywnego wypoczynku; 2)organizowanie wypoczynku letniego; 
5. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego: 

l)edukację ekologiczna poza szkołą; 
2)podejmowanie działań w sferze ochrony środowiska, w szczególności w formie konkursów; 

3)promowanie dobrych rozwiązań proekologicznych; 
6. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

l)wspieranie działalności kulturotwórczej i edukacji kulturalnej; 2)upowszechnianie kultury w 

szczególności wybitnych osiągnięć artystycznych; 3)kultywowanie i rozwój idei solidarności 

społecznej oraz różnorodności kulturowej; 
7. w zakresie przeciwdziałania patologia społecznym: 

l)udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 
2)prowadzenie profilaktycznej i informacyjnej działalności w zakresie przeciw działania uzależnieniom na 

terenie Gminy Bytnica; 

3)realizację programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych; 4)zwiększenie dostępności i zakresu usług 

terapeutycznych w systemie ambulatoryjnym i stacjonarnym oraz liczby ośrodków profilaktyki; 
 

§7 
 

1.Gmina Bytnica współpracuje z organizacją pozarządowymi w formie: l)zlecania organizacją 

pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z przekazaniem dotacji na ich sfinansowanie lub 

dofinansowanie w trybach przewidzianych ustawa lub przepisami szczególnymi: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działań i realizowanych zadaniach, 
w szczególności po przez publikowanie informacji na stronach internetowych Gminy Bytnica; 
3)konsultowania z organizacjami poza rządowymi projektów aktów normatywnych 
dotyczących sfer współpracy po przez udostępnianie projektów tych aktów na stronach 
internetowych Gmina Bytnica na tablicy ogłoszeń; 

 

§8 
 
1. Wójt Gminy Bytnica powołuje Radę Przedstawicieli Organizacji 

Pozarządowych. 
2. Zdaniem Rady Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych i jest: 

l)opiniowanie aktów prawa lokalnego i działań dotyczących organizacji poza 
rządowych, w tym sprawozdań z realizacji Programu; 
2)występowanie do Wójta i Rady Gminy Bytnica z propozycjami rozwiązań 
prawnych i działań w sferze pożytku publicznego, 
3)opracowanie i przedstawienie Wójtowi Rocznego Programu Współpracy Gminy Bytnica z 
organizacjami poza rządowymi na rok następny do dnia 30 czerwca 2008; 
4)rekomendowanie wypracowanych standardów usług społecznych. 
3. W skład Rady Pożytku Publicznego wchodzą: 

2 przedstawiciele Rady gminy Bytnica, Wójt Gminy 
lub jego przedstawiciel, 
5 przedstawicieli organizacji poza rządowych działających na obszarze gminy 
wybranych na zorganizowanym przez Wójta spotkaniu przedstawicieli tych 
organizacji, 

 

§9 

1. W celu realizacji działań o których mowa w §6 udziela się dotacji z budżetu gminy 
Bytnica. 

2. Dotacje nie mogą być udzielone na: 
-   realizacje działań finansowanych z budżetu Gminy Bytnica z innego tytułu, 
zakup nieruchomości, 
finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego, działalność polityczno lub religijną. 

 


