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WSTĘP 
 

W działaniach samorządu gminnego na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych 

ważnymi partnerami są organizacje pozarządowe, które na terenie Gminy Jawor stanowią 

ogromny społeczny potencjał. Działalność tych organizacji znacząco wpływa na rozwój 

miasta i jakość życia jego mieszkańców. Wiele dziedzin życia społecznego nie mogłoby 

funkcjonować bez aktywności obywatelskiej przejawiającej się w wielu ważnych 

inicjatywach.  

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania samorządu ze 

wszystkimi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

Współpraca Gminy Jawor z organizacjami nie wynika jedynie z obwarowań prawnych 

i ustawowej konieczności uchwalania rocznego programu współpracy, ale przede wszystkim  

z dostrzegania korzyści wynikającej z tej współpracy. W organizacjach pozarządowych 

pracują bowiem pasjonaci zaangażowani w działania na rzecz społeczności lokalnej, a ich  

potencjał umożliwia na lepsze zaspokojenie potrzeb zbiorowych. 

Program współpracy stanowi zatem dokument określający w perspektywie rocznej 

cele, formy, zasady współpracy oraz obszary priorytetowe realizowane w ramach współpracy 

Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

Uwzględniając obowiązujące zasady ustawowe oraz dotychczasowe dokonania 

i zdobyte doświadczenia Gmina Jawor pragnie zachęcić zarówno dotychczasowych, 

aktywnych przedstawicieli trzeciego sektora, jak również nowe organizacje pozarządowe do 

świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.   

Oczekiwanym rezultatem realizacji Programu jest lepsze wykonywane zadań 

przypisanych ustawowo gminie, a tym samym lepsze zaspokojenie potrzeb społeczności 

lokalnych. Potencjał organizacji pozarządowych przejawiając się głównie w znajomości 

specyfiki lokalnej, bliskim kontakcie ze środowiskiem, wymianie doświadczeń pomiędzy 

organizacjami daje podstawę uznania, iż wspólnie z Gminą możliwa i wskazana jest realizacja 

przez te podmioty określonych zadań. 
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Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

1. Podstawą prawną uchwalenia Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, zwanego dalej 

„Programem” jest  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).  

2. Użyte określenia oznaczają:  

1) „Ustawa” - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), 

2) „Uchwała”- uchwała, której załącznikiem jest Program, 

3) „Program” - Program Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 2021, 

4) „Gmina” - Gmina Jawor, 

5) „Burmistrz” - Burmistrz Miasta Jawora, 

6) „Urząd” - Urząd Miejski w Jaworze, 

7) „Rada” - Rada Miejska w Jaworze, 

8) „Podmiocie” - podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

9) „Dotacji” - dotacja w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 

10) „Działalność pożytku publicznego” - działalność społecznie użyteczna, prowadzona 

przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w sferze zadań 

publicznych określonych w ustawie, 

11)  „Konkursie” - otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2020 r. poz1057). 

3. Program określa cele, formy, zasady współpracy gminy z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, a także priorytety zadań  publicznych do realizacji na rok 

2021.  

 

Rozdział II. Cel główny i cele szczegółowe programu 

 

1. Celem głównym programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia 

mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy samorządu gminy z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w szczególności, dla podnoszenia 

skuteczności i efektywności działań podejmowanych w zakresie zlecania i realizacji zadań 

publicznych oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej 

współpracy.   

2. Celami szczegółowymi programu są:  

1) podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy 

poprzez zwiększenie aktywności podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego, 
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2) zabezpieczenie w budżecie gminy  środków  finansowych  na zlecenie realizacji zadań  

publicznych oraz racjonalne ich wykorzystanie, 

3) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, 

4) wykorzystanie potencjału i możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego, 

5) współpraca oraz integracja podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

6) włączanie zainteresowanych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego do realizacji programów służących rozwojowi gminy, 

7) umacnianie w świadomości mieszkańców gminy poczucia odpowiedzialności za siebie, 

swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje. 

 

Rozdział III. Zasady współpracy 

 

Współpraca gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

realizowana będzie na zasadzie pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. 

 

Rozdział IV. Zakres przedmiotowy i podmiotowy 

 

1. Współpraca gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w roku 2021 dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy,  

w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym gminy. 

2.  Program obejmuje współpracę z podmiotami mającymi siedzibę na terenie gminy lub 

poza nią, ale prowadzącymi działalność na rzecz gminy i  jej mieszkańców. 

 

Rozdział V. Formy współpracy 

 

1. Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma charakter 

finansowy i pozafinansowy.  

2. Współpraca o charakterze finansowym polega na zlecaniu podmiotom realizacji zadań 

publicznych na zasadach określonych w ustawie wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji. 

3. Formy współpracy pozafinansowej: 

1) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu 

ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków, 

2) konsultowanie z podmiotami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez 

radę w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów zgodnie  

z postanowieniami Uchwały Nr LIII/276/10 Rady z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego 

lub 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 tych organizacji, 

3) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym  

i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli podmiotów oraz przedstawicieli samorządu,  

4) promowanie działalności oraz osiągnięć podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego na rzecz gminy i jej mieszkańców, 

http://bip.jawor.dolnyslask.pl/files/2010/uchwala-53-276-2010.pdf
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5) możliwość udzielania w miarę możliwości wsparcia technicznego, organizacyjnego   

i merytorycznego w szczególności poradnictwa i doradztwa, 

6) wspieranie spółdzielni socjalnych prowadzących działalność pożytku publicznego, 

7) obejmowanie przez burmistrza patronatem przedsięwzięć realizowanych przez podmioty, 

8) udzielanie rekomendacji współpracującym z gminą podmiotom, które ubiegają się  

o dofinansowanie z innych źródeł, 

9) możliwość udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych 

źródeł. 

 

Rozdział VI. Priorytetowe zadania publiczne 

 

W roku 2021 obszary współpracy obejmować będą następujące sfery.   

 

Lp. Zakres działań publicznych 

 

Cel/działania 

1. POMOC SPOŁECZNA W 

TYM POMOC RODZINOM 

I OSOBOM W TRUDNEJ 

SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

ORAZ WYRÓWNYWANIA 

SZANS TYCH RODZIN I 

OSÓB 

1) działania edukacyjno - informacyjne w zakresie 

zapobiegania i powstrzymywania przemocy, 

2) pomoc żywnościowa w tym prowadzenie magazynu 

żywności i organizacja systemu dystrybucji artykułów 

żywnościowych na rzecz najuboższych  mieszkańców 

gminy, 

3) współpraca w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi 

do lat trzech w formie żłobka, klubu dziecięcego, 

4) działalność na rzecz osób chorych  i potrzebujących. 

2. OCHRONA I PROMOCJA 

ZDROWIA W TYM 

DZIAŁALNOŚĆ 

LECZNICZA 

 

1) działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, 

2) promocja zdrowego, bezpiecznego stylu życia, 

3) podejmowanie działań w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień oraz ochrony 

przed przemocą w rodzinie. 

3. DZIAŁALNOŚĆ NA 

RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

1) wspieranie działań o charakterze  integracyjnym dla osób 

niepełnosprawnych  w tym spotkania, imprezy, wyjazdy 

oraz wycieczki integracyjne, 

2) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej, 

3) działalność terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i 

integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz 

likwidująca bariery  w komunikowaniu. 

4. DZIAŁALNOŚĆ NA 

RZECZ OSÓB W WIEKU 

EMERYTALNYM 

1) wspieranie działań o charakterze integracyjnym dla osób w 

wieku emerytalnym w tym m.in. spotkania, imprezy, 

wyjazdy oraz wycieczki integracyjne. 

5. NAUKA, SZKOLNICTWO 

WYŻSZE, EDUKACJA, 

OŚWIATA I 

WYCHOWANIE 

1) realizacja zadań wychowania przedszkolnego, 

2) działania przyczyniające się do zagospodarowania czasu 

wolnego mieszkańcom gminy, 

3) realizacja działań związanych z działalnością 

wychowawczą i oświatową w tym organizowanie m.in. 

warsztatów, festiwali, przeglądów, spotkań, oraz 

plenerów dla mieszkańców gminy, 

4) wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację 

lub udział w konkursach, warsztatach, a także poprzez 
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promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej. 

 

 

6. DZIAŁALNOŚĆ NA 

RZECZ DZIECI I 

MŁODZIEŻY, W TYM 

WYPOCZYNKU DZIECI I 

MŁODZIEŻY  

organizowanie wypoczynku dzieci  i młodzieży  

w różnej formie   

 

7. KULTURA, SZTUKA, 

OCHRONA DÓBR 

KULTURY I 

DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 
 

1)   wspieranie realizacji przedsięwzięć kulturalnych  

i artystycznych, a w szczególności konferencji, festiwali, 

warsztatów, zlotów, konkursów, przeglądów, koncertów, 

spektakli lub cyklicznych wydarzeń kulturalnych i innych 

form służących rozwojowi działalności kulturalnej i 

artystycznej, 

2)   wspieranie organizacji spotkań autorskich  

z ciekawymi ludźmi z różnych dziedzin kultury i sztuki, 

3)   wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych  

w dziedzinach: teatr, muzyka i film, 

4)   wspieranie realizacji przedsięwzięć i programów  

w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych 

mieszkańców gminy, 

5)   wspieranie twórczości literackiej poprzez wydawanie 

katalogów, publikacji, czasopism w postaci drukowanej 

lub  innych technik zapisu  obrazu i dźwięku służących 

upowszechnianiu historii, tradycji i kultury miasta Jawor, 

6)   wspieranie działań związanych   z upowszechnianiem 

wiedzy na temat historii miasta Jawor, 

7)   tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu 

artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą, sztuką, 

literaturą, 

8)  wspieranie prowadzenia pracowni artystycznych   

i rękodzieła. 

 

8. WSPIERANIE I 

UPOWSZECHNIANIE 

KULTURY FIZYCZNEJ 

1) organizowanie i wspierania wszelkiej formy aktywności 

fizycznej mieszkańców gminy,  

2) realizowanie szkolenia oraz współzawodnictwa 

sportowego dla mieszkańców gminy, 

3) popularyzowanie sportu m.in. poprzez organizowanie i 

uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach 

sportowych i sportowo - rekreacyjnych oraz turniejach i 

lig dla mieszkańców gminy, 

4) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  

i młodzieży oraz rozwój ich  zainteresowań m.in. poprzez 

organizowanie lub uczestnictwo w warsztatach, 

szkoleniach, wyjazdach terenowych i pieszych 

wycieczek. 

 

9. EKOLOGIA I OCHRONA 

ZWIERZĄT ORAZ 

OCHRONA 

DZIEDZICTWA 

1) uzupełnianie stanu ilościowego ryb w zbiorniku wodnym, 

2) ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, 

3) kształtowanie postaw proekologicznych. 
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PRZYRODNICZEGO  

 

 

10. RATOWNICTWO I 

OCHRONA LUDNOŚCI 

1) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy     

   na  rzekach i zbiornikach wodnych, 

2) szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa 

pożarowego, wodnego oraz drogowego, zabezpieczanie 

imprez masowych, 

3) wspieranie działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy, w szczególności umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy, 

4) organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych. 

11. PROMOCJA I 

ORGANIZACJA 

WOLONTARIATU 

1) wspieranie wolontariatu, 

2) podejmowanie działań na rzecz promocji wolontariatu. 

12. DZIAŁALNOŚĆ NA 

RZECZ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

ORAZ PODMIOTÓW 

WYMIENIONÓW W ART. 

3 UST. 3 W ZAKRESIE 

OKREŚLONYM W PKT 1-

32A  

organizacja imprez, wydarzeń promujących podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego 

13. TURYSTYKA I 

KRAJOZNAWSTWO 

1) upowszechnianie krajoznawstwa i turystki jako formy 

spędzania czasu wolnego, 

2) wspieranie organizacji imprez turystyczno - 

rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, 

3) wspieranie organizacji innych form aktywnego 

wypoczynku rekreacyjno-sportowego m.in. biwaków, 

rajdów, zlotów, festynów, wycieczek turystyczno -  

krajoznawczych, 

4) wspieranie organizacji konkursów o tematyce 

turystycznej i krajoznawczej. 

14.  DZIAŁALNOŚĆ 

WSPOMAGAJĄCA 

ROZWÓJ 

GOSPODARCZY, W TYM 

ROZWÓJ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

1) działania edukacyjno – informacyjne w zakresie 

ekonomii i finansów, 

2) promocja wiedzy w zakresie mikro i małych 

przedsiębiorstw, 

3) realizacja programów wspomagających rozwój 

przedsiębiorczości w tym m.in organizacja konferencji, 

spotkań, 

4) wspieranie programów edukacyjnych, szkoleniowych w 

zakresie propagowania idei przedsiębiorczości. 

 

Rozdział VII. Okres realizacji programu 

 

Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 

roku. 
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Rozdział VIII. Sposób realizacji programu 

 

1. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych podmiotom jest konkurs 

chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.  

2. Możliwe jest zlecenie podmiotom realizacji zadań publicznych z pominięciem konkursu 

w przypadku spełnienia warunków określonych w art.19a ustawy.  

 

Rozdział IX. Wysokość środków planowanych na realizację programu  

 

1. Wysokość środków planowanych na realizację programu zostanie określona w budżecie 

gminy na rok 2021. 

2. Planowane środki na realizację zadań publicznych mogą ulec zmianie. 

3. Wysokość przybliżonych środków finansowych planowanych na realizację programu 

określa się w wysokości 1.534.000,00 zł. 

 

Rozdział X. Sposób oceny realizacji programu 

 

1. Realizacja programu corocznie zostanie poddana ewaluacji.  

2. Celem ewaluacji będzie ocena realizacji programu. Oceniane będą następujące 

wskaźniki: 

1) liczba ogłoszonych konkursów,  

2) liczba ofert złożonych przez podmioty w konkursach i w trybie pozakonkursowym,  

liczba ofert wspólnych złożonych przez podmioty, 

3) liczba umów zawartych w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym na realizację 

zadań publicznych,  

4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane, 

5) liczba podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących 

zadania publiczne, objętych rocznym programem, 

6) wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom z budżetu gminy na 

realizację zadań publicznych  w poszczególnych sferach zadań publicznych, 

7) wysokość dotacji zwróconych przez podmioty do budżetu gminy. 

 

Rozdział XI. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji  

 

1. Program  tworzony jest na podstawie planowanych przez gminę zadań  publicznych do 

realizacji w trybie ustawy oraz po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 2. 

2. Konsultacje projektu programu zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy przeprowadzono na 

zasadach określonych w Uchwale Nr LIII/276/10 Rady z dnia 25 sierpnia 2010 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji. Zgodnie z Zarządzeniem Nr ………………………. Burmistrza Miasta 

http://bip.jawor.dolnyslask.pl/files/2010/uchwala-53-276-2010.pdf


Program Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na  rok 2021. 
 

Jawora z dnia ……………………. r. projekt programu został skonsultowany poprzez 

……………………………………………………………………………………………..  

 

 

Rozdział XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

 

1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych 

wynikających z programu, w celu zaopiniowania ofert, burmistrz w drodze zarządzenia 

powołuje komisję konkursową. 

2. Podmioty prowadzące działalność pożytku  publicznego, na podstawie przepisów ustawy, 

posiadają prawo do delegowania swoich przedstawicieli do komisji, której kompetencją 

jest opiniowanie ofert składanych w procedurze konkursowej. 

3. Do składu komisji konkursowej, burmistrz powołuje przedstawicieli podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego, spośród zgłoszonych wcześniej 

kandydatur. 

4. Posiedzenia komisji konkursowej zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego 

nieobecności wyznaczony przez przewodniczącego członek komisji konkursowej. 

5.  Komisja konkursowa opiniuje złożone oferty w obecności co najmniej 3/4 składu swoich 

członków. Swoje opinie przedstawia burmistrzowi, celem podjęcia ostatecznej decyzji. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy 

członkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu. 

 

Rozdział XIII. Tryb naboru przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego do komisji konkursowych  

 

1. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy, 

mogą zwrócić się z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę członków 

komisji konkursowych.  

2. Burmistrz na podstawie zgłoszeń od podmiotów dokonuje wyboru przedstawicieli 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, do komisji konkursowych. 

 

Rozdział XIV. Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 

2. Burmistrzowi przysługuje prawo do zmiany wysokości środków na realizację zadań 

publicznych w przypadku dokonania zmian w budżecie gminy. 

3. Niniejszy program ma charakter otwarty. Burmistrz  może na podstawie własnego 

rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego określić nowe zadania dotyczące realizacji programu na zasadach 

określonych w ustawie lub odrębnych przepisach. 

 
 


