
UCHWAŁA Nr XXVI/166/2004 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 02 grudnia 2004 roku 

 
 
w sprawie: programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2005 
 
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 73 z późn. zm.) oraz art. 
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co 
następuje:  

§ 1 
 
 
Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Brzesko z organizacjami 
pozarządowymi oraz z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi 
Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, a także ze 
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2005 roku stanowiący 
załącznik do uchwały.  

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.  

§ 3 
 
 
Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Brzesku i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 
 
 
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XXVI/166/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 02 
grudnia 2004 r.  
 
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BRZESKO Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI - OKREŚLONYMI USTAWĄ - PODMIOTAMI 
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2005. 

§ 1 
 
 
Program określa kierunki i zasady współpracy Gminy Brzesko zwanej w dalszych 



postanowieniach Gminą  z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami 
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi Kościoła Katolickiego, innych kościołów 
i związków wyznaniowych, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu 
terytorialnego, zwanymi dalej "organizacjami pozarządowymi", uprawnionymi 
statutowo do prowadzenia działalności pożytku publicznego, w sferze realizacji 
zadań publicznych Gminy objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  

§ 2 
 
 
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o 
których mowa w § 1, odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności 
stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności.  

§ 3 
 
 
Przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
określonymi w § 1 jest ich działalność pożytku publicznego w zakresie 
wykonywania zadań publicznych Gminy. Współpraca ta może się odbywać w 
uzgodnionych formach, a w szczególności poprzez:  
1)wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i 
współdziałanie w celu ich zharmonizowania,  
2)konsultowanie z nimi, odpowiednio do zakresów ich działania, projektów 
aktów normatywnych organów Gminy dotyczących dziedzin działalności 
statutowej tych organizacji,  
3)tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, dla 
rozwiązywania problemów społecznych w obszarach wspólnego zainteresowania 
w sferze zadań publicznych,  
4)udzielanie przez Gminę wsparcia pozafinansowego dla organizacji 
pozarządowych poprzez oddelegowanie pracowników, użyczanie sprzętu, 
bezpłatne udostępnianie sal Urzędu Miejskiego itp.,  
5)otwarte spotkania pomiędzy organizacjami pozarządowymi a 
przedstawicielami organów Gminy,  
6)doradztwo i udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej organizacjom, np. 
w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków,  
7)powierzanie im wykonywania zadań publicznych Gminy lub wspieranie takich 
zadań wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich 
realizacji.  

§ 4 
 
 
1.Wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 
określonym w § 1 realizacji zadań publicznych Gminy odbywa się po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert lub w innym trybie określonym przez 
odrębne przepisy, gdy przemawiają za tym względy efektywności realizacji 
zadań. Szczegółowe zasady zlecania zadań publicznych określi Burmistrz w 
drodze zarządzenia wydanego najpóźniej do dnia 15 grudnia 2004 roku.  
2.Otwarte konkursy ofert ogłasza publicznie Burmistrz Brzeska z zachowaniem 
warunków ustalonych w ustawie dotyczącej działalności pożytku publicznego.  
3.O przeprowadzeniu konkursu Burmistrz zawiadamia przewodniczącego zespołu 
doradczo - inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zespół ma 
prawo desygnowania dwóch swoich członków do udziału w pracach komisji 
konkursowej, w charakterze obserwatorów.  



4.W konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, inne 
podmioty określone w § 1 oraz jednostki organizacyjne podległe lub 
nadzorowane przez Burmistrza Brzeska.  
5.Konkursy ofert lub inny tryb powierzania zadań będą przeprowadzane także, 
gdy zostanie stwierdzona celowość realizacji określonego zadania publicznego 
przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w § 1 w wyniku 
rozpatrzenia wniosku tych organizacji lub podmiotów, złożonego z ich własnej 
inicjatywy.  
6.Zakres i zasady wykonywania zadań publicznych przez wybraną organizację 
będą określane w pisemnych umowach Gminy z organizacją lub podmiotem, 
którym udzielono wsparcia lub powierzono wykonanie zadania. 

§ 5 
 
 
1.W 2005 r. Gmina uznaje za priorytetowe w zakresie współpracy objętej 
programem, współdziałanie w wykonywaniu następujących zadań w 
poszczególnych sferach zadań publicznych:  
oświaty i wychowania,  
profilaktyki i ochrony zdrowia,  
przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom,  
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,  
sportu, rekreacji, kultury fizycznej i turystyki,  
porządku i bezpieczeństwa publicznego,  
działań na przygotowania mieszkańców do korzystania z integracji europejskiej,  
pomocy społecznej i działalności charytatywnej,  
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy.  
2.W ramach priorytetów wymienionych w ust. 1 Gmina planuje zlecenie, w 
trybie określonym w § 4, następujących zadań należących do sfery zadań 
publicznych:  
prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych przy parafiach: NMP Matki 
Kościoła i św. Jakuba w Brzesku oraz Miłosierdzia Bożego w Brzesku,  
prowadzenie młodzieżowych klubów profilaktyczno-wychowawczych w Jasieniu, 
Jadownikach, Okocimiu i Brzesku,  
prowadzenie Klubu Abstynentów Szansa,  
prowadzenie półkolonii, kolonii i obozów z programem profilaktyczno-
edukacyjnym,  
organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży przez 
stowarzyszenia sportowe (sekcje sportowe, zawody i obozy sportowe),  
3.Na wniosek organizacji pozarządowych Gmina może zlecić również inne 
zadania z zakresu działań priorytetowych.  

§ 6 
 
 
W przypadkach, gdy pozwoli na to stan środków finansowych budżetu Gminy i 
będą za tym przemawiać szczególne potrzeby społeczno-gospodarcze, 
współdziałanie - w formie wsparcia lub powierzenia wykonania zadań organizacji 
pozarządowej - może obejmować także zadania nie uznane za priorytetowe.  

§ 7 
 
 
Doradztwo, inicjatywę oraz opracowywanie wytycznych określających zasady 
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi powierza się Zespołowi 
doradczo - inicjatywnemu powołanemu Zarządzeniem Burmistrza Brzeska z dnia 



30.06.2004 r.  

§ 8 
 
 
W Urzędzie Miejskim w Brzesku prowadzi się rejestr umów zawartych z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w § 1 w 
sprawie wspierania lub powierzenia wykonania zadań publicznych.  

§ 9 
 
 
Burmistrz Brzeska najpóźniej do dnia 31 stycznia 2005 r. utworzy w Urzędzie 
Miejskim bazę danych, zawierającą informacje na temat organizacji 
pozarządowych działających na obszarze Gminy oraz zapewni jej aktualizację.  
 


