
Uchwa∏a nr XXVI/276/96
Rady Miejskiej Wroc∏awia
z dnia 17 maja 1996 roku

w sprawie przyj´cia Statutu Wroc∏awia 
w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów

Za∏àcznik do uchwa∏y 

Cz´Êç V
Samorzàdowe jednostki pomocnicze

Rozdzia∏ 1
Postanowienia ogólne

§ 56. 

1. Samorzàdowymi jednostkami pomocniczymi Miasta sà osiedla.

2. Osiedla tworzy Rada Miejska w drodze uchwa∏y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaƒcami lub z ich ini-
cjatywy.

3. Projekt podzia∏u obszaru Miasta na jednostki pomocnicze przedstawia Rada Miejska do publicznej konsultacji.
W konsultacji mogà uczestniczyç mieszkaƒcy projektowanych jednostek oraz instytucje i organizacje pro-
wadzàce dzia∏alnoÊç na tym terenie. Okres konsultacji trwa 6 tygodni od chwili og∏oszenia projektu we w∏a-
Êciwym trybie. Po up∏ywie tego okresu projekt uwzgl´dniajàcy wyniki konsultacji zostaje niezw∏ocznie
przedstawiony Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.

4. Zniesienie lub podzia∏ jednostki pomocniczej oraz powi´kszenie jej obszaru mo˝e nastàpiç z wa˝nych powodów
z inicjatywy w∏asnej Rady Miejskiej lub na wniosek w∏aÊciwych rad osiedli. Uchwa∏y w∏aÊciwych rad zapadajà bez-
wzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy sk∏adu rady. W przypadku ró˝nic w opiniach
lub negatywnych opinii w∏aÊciwych rad, Rada Miejska mo˝e zarzàdziç przeprowadzenie referendum wÊród
mieszkaƒców w∏aÊciwych lub projektowanych jednostek pomocniczych.

5. Konsultacje, o których mowa w ust. 3, sà kontrolowane przez w∏aÊciwà komisj´. Szczegó∏owe zasady prze-
prowadzania konsultacji okreÊla odr´bna uchwa∏a Rady Miejskiej.

6. Granice osiedla, jego organizacj´, a tak˝e zakres dzia∏ania okreÊla statut osiedla nadany przez Rad´ Miejskà.

Za∏àcznik nr 1/III
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Uchwa∏a nr LXXV/732/05
Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku

w sprawie przyj´cia oraz og∏oszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa

Za∏àcznik do uchwa∏y nr LXXV/732/05 
Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku 

6. Dzielnica

§ 73

1. Uchwa∏a o utworzeniu, podziale, likwidacji i ∏àczeniu dzielnic mo˝e byç podj´ta przez Rad´:

1) z inicjatywy w∏asnej po przeprowadzeniu konsultacji z wyborcami zamieszka∏ymi na terenie dzielnic,
których to dotyczy,

2) z inicjatywy mieszkaƒców dzielnicy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zainteresowani mieszkaƒcy dor´czajà Prezydentowi wniosek pod-
pisany przez co najmniej 1/10 mieszkaƒców, którzy:

1) zamieszkujà na sta∏e w tej cz´Êci Miasta, której dotyczy propozycja zmiany,
2) posiadajà czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady.

3. Prezydent przedstawia Radzie projekt uchwa∏y o sposobie za∏atwienia wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie
4 miesi´cy od jego otrzymania.

4. Zasady i tryb konsultacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, okreÊla Rada odr´bnà uchwa∏à.
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Uchwa∏a nr LVIII/614/IV/2004
Rady Miasta Poznania

z dnia 7 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Miasta Poznania

Jednostki pomocnicze miasta – osiedla

Art. 37

1. Na terenie Miasta Rada tworzy z inicjatywy mieszkaƒców jednostki pomocnicze – osiedla.

2. Obszar osiedla winien byç spójny pod wzgl´dem terytorialnym i funkcjonalnym oraz – w miar´ mo˝liwoÊci – 
historycznym.

3. Inicjatywa, o której mowa w ust. 1, winna uzyskaç poparcie przynajmniej 10% pe∏noletnich mieszkaƒców terenu
przysz∏ego osiedla, posiadajàcych czynne prawo wyborcze do organów osiedli. 

4. Wniosek o utworzenie osiedla zawiera:

a) nazw´ osiedla,
b) opis proponowanych granic osiedla,
c) list´ zawierajàcà dane adresowe, PESEL oraz podpisy osób, o których mowa w ust. 3.

5. Wniosek mieszkaƒców, spe∏niajàcy wymogi, o których mowa w ust. 4, jest sk∏adany do Prezydenta, który doko-
nuje jego rejestracji w ciàgu 14 dni od dnia z∏o˝enia, a nast´pnie informuje o tym fakcie mieszkaƒców w formie
og∏oszenia w prasie, w ciàgu 30 dni po zarejestrowaniu wniosku.

6. Mieszkaƒcy mogà zg∏aszaç uwagi i propozycje dotyczàce utworzenia osiedla w ciàgu 30 dni od daty opu-
blikowania og∏oszenia. Prezydent przekazuje te uwagi i propozycje w∏aÊciwym komisjom Rady.

7. Wniosek o utworzenie osiedla, Rada rozstrzyga w ciàgu 90 dni od jego og∏oszenia w prasie.

Art. 37a

1. Decyzje w sprawach ∏àczenia, zmiany granic lub podzia∏u osiedli podejmuje Rada na wniosek mieszkaƒców albo
organów uchwa∏odawczych osiedli, których te decyzje dotyczà. Do wniosków mieszkaƒców w tych sprawach stosuje
si´ odpowiednio tryb dotyczàcy wniosków o utworzenie osiedli, okreÊlony w art. 37.

2. W uzasadnionych przypadkach decyzje, o których mowa w ust. 1, Rada podejmuje z w∏asnej inicjatywy po za-
si´gni´ciu opinii organów uchwa∏odawczych osiedli, których decyzje te dotyczà.

Art. 37b

1. ¸àczenie osiedli oznacza po∏àczenie dwóch lub wi´cej osiedli w jednà jednostk´ pomocniczà – nowe osiedle.

2. Do wniosku o po∏àczenie osiedli stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 37 ust. 4-7.

3. Wniosek o po∏àczenie osiedli powinien uzyskaç poparcie co najmniej 10% pe∏noletnich mieszkaƒców ka˝-
dego z ∏àczonych osiedli, a w osiedlu, którego organ uchwa∏odawczy negatywnie zaopiniowa∏ wniosek –
co najmniej 20%.

Art. 37c

1. Podzia∏ osiedla oznacza:

a) utworzenie w granicach istniejàcego osiedla dwóch lub wi´cej nowych osiedli,
b) wydzielenie z osiedla cz´Êci jego obszaru w celu utworzenia nowego osiedla.

2. Do wniosku o podzia∏ osiedla stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 37 ust. 4-7.
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3. Wniosek o podzia∏ osiedla winien uzyskaç poparcie co najmniej 20% pe∏noletnich mieszkaƒców terenu wy-
dzielanego jako nowe osiedle przy pozytywnej opinii organu uchwa∏odawczego osiedla. Przy negatywnej
opinii tego organu przeprowadza si´ konsultacje na temat podzia∏u.

4. Konsultacje sà wa˝ne, jeÊli wzi´∏o w nich udzia∏ co najmniej 20% pe∏noletnich mieszkaƒców terenu, który
ma by wydzielony w postaci nowego osiedla, a za podzia∏em opowiedzia∏o si´ ponad 50% bioràcych udzia∏
w g∏osowaniu.

5. Konsultacje zarzàdza Prezydent w terminie 30 dni po uprzednim opublikowaniu w prasie og∏oszenia o wniosku
w sprawie podzia∏u osiedla. W zarzàdzeniu Prezydent okreÊla termin, sposób przeprowadzenia konsultacji
oraz ustalenia i og∏oszenia jego wyników.

Art. 37d

1. Zmiana granic osiedla oznacza:

1) przy∏àczenie do osiedla terenów dotàd nie nale˝àcych do ˝adnego osiedla, 
2) od∏àczenie od osiedla cz´Êci terenu bez zamiaru przy∏àczenia do innego osiedla lub utworzenia nowego osiedla,
3) od∏àczenie od osiedla terenu w celu jego przy∏àczenia do innego osiedla, 
4) dokonanie nieznacznych korekt granic wynikajàcych ze zmiany przebiegu ulic, cieków wodnych lub innych

istotnych elementów terenu, majàcych wp∏yw na sposób okreÊlenia granic osiedli.

2. Do wniosku o zmian´ granic osiedla stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 37 ust. 4-7.

3. Wniosek o przy∏àczenie do osiedla terenów zamieszka∏ych, które dotàd nie nale˝a∏y do ˝adnego osiedla,
winien uzyskaç poparcie co najmniej 10% pe∏noletnich mieszkaƒców tego terenu oraz pozytywnà opini´
organu uchwa∏odawczego danego osiedla.

4. Wniosek o przy∏àczenie do osiedla terenów niezamieszka∏ych, które dotàd nie nale˝a∏y do ˝adnego osiedla,
wymaga zaopiniowania przez organy uchwa∏odawcze osiedli sàsiadujàcych z tym terenem.

5. Wniosek o od∏àczenie od osiedla cz´Êci terenu winien uzyskaç poparcie co najmniej 10% pe∏noletnich miesz-
kaƒców tego terenu przy pozytywnej opinii organu uchwa∏odawczego osiedla, a 20% przy opinii negatywnej.

6. Wniosek o od∏àczenie od osiedla terenu w celu jego przy∏àczenia do innego osiedla winien uzyskaç poparcie
co najmniej 10% pe∏noletnich mieszkaƒców przy pozytywnej opinii organu uchwa∏odawczego osiedla, z którego
ma byç od∏àczony, a 20% przy opinii negatywnej. Musi on tak˝e uzyskaç pozytywnà opini´ organu uchwa∏o-
dawczego osiedla, do którego ma byç przy∏àczony.

Art. 39

1. Statut osiedla uchwala Rada na wniosek rady osiedla po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaƒcami.

2. Statut osiedla okreÊla w szczególnoÊci:
1) nazw´ i zasi´g terytorialny osiedla,
2) struktur´ organów osiedla,
3) zasady i tryb wyborów organów osiedla,
4) zasady i tryb odwo∏ywania organów osiedla,
5) zasady i kompetencje organów osiedla,
6) zakres zadaƒ przekazywanych osiedlom przez Miasto oraz sposób ich realizacji,
7) zakres i formy kontroli i nadzoru organów Miasta nad dzia∏alnoÊcià organów osiedla.

3. Rada osiedla nowo utworzonego w ciàgu 6 miesi´cy od daty jej pierwszego posiedzenia przedstawia za poÊred-
nictwem Prezydenta Radzie do uchwalenia projekt statutu osiedla.

4. W przypadku nieprzedstawienia Radzie projektu statutu osiedla w terminie, o którym mowa w ust. 3, rada osiedla
ulega rozwiàzaniu z mocy prawa.

5. Prezydent przedk∏ada Radzie projekt statutu osiedla po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaƒcami za-
interesowanego osiedla, najpóêniej w ciàgu 6 miesi´cy po jego otrzymaniu.
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Uchwa∏a nr LV/332/2006
Rady Powiatu Zgorzeleckiego
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaƒcami
powiatu zgorzeleckiego

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142,
poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu Zgorzeleckiego
uchwala, co nast´puje:

§ 1

Konsultacje z mieszkaƒcami powiatu przeprowadza si´:

1) w przypadkach przewidzianych ustawami;
2) w innych, wa˝nych dla samorzàdu powiatu sprawach;
3) przy opracowywaniu takich dokumentów, jak:

a) Strategia Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego,
b) Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Zgorzeleckiego.

§ 2

Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaƒcami powiatu podejmowane sà w formie odr´bnej uchwa∏y przez:

1) Rad´ Powiatu Zgorzeleckiego, w sprawach zastrze˝onych do kompetencji Rady, 
2) Zarzàd Powiatu Zgorzeleckiego, w sprawach zastrze˝onych do kompetencji Zarzàdu.

§ 3

1. Organy wymienione w § 2, postanawiajàc o przeprowadzeniu konsultacji, okreÊlajà:
1) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygni´cia;
2) terytorialny i podmiotowy zasi´g konsultacji;
3) sposób oraz tryb zg∏aszania opinii i wniosków;
4) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia konsultacji, przy czym okres trwania konsultacji nie mo˝e byç krótszy ni˝ 14 dni;
5) sposób oraz tryb podsumowania opinii i wniosków zg∏oszonych w toku konsultacji;
6) wybór form przeprowadzenia konsultacji.

2. Konsultacje mogà byç przeprowadzane m. in. w nast´pujàcej formie:

1) debaty z mieszkaƒcami;
2) debaty z organizacjami pozarzàdowymi;
3) ankiet wrzucanych do skrzynek;
4) sondy internetowej;
5) internetowego forum.

3. Konsultacje przeprowadzane sà co najmniej w dwóch wybranych formach.

Za∏àcznik nr 2/III
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§ 4

1. Organem przeprowadzajàcym konsultacje i zapewniajàcym niezb´dne do ich przeprowadzenia warunki jest Zarzàd
Powiatu.

2. Zarzàd do przeprowadzenia konsultacji mo˝e powo∏aç zespó∏ w sk∏adzie od 3 do 7 osób.

§ 5

Organ, który podda∏ okreÊlonà spraw´ konsultacji, obowiàzany jest:
1) rozpatrzyç opinie i wnioski zg∏oszone w toku konsultacji;
2) podaç do publicznej wiadomoÊci opinie i wnioski wynikajàce z konsultacji oraz zakres ich wykorzystania, poprzez

wywieszenie informacji na tablicach og∏oszeƒ Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa. 

§ 6

Opinie i wnioski wynikajàce z konsultacji, a dotyczàce projektów uchwa∏ Rady Powiatu poddawanych konsultacji,
przedstawia si´ Radzie ∏àcznie z projektem konsultowanej uchwa∏y.

§ 7

Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Zarzàdowi Powiatu Zgorzeleckiego.

§ 8

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia w Dzienniku Urz´dowym Województwa DolnoÊlàskiego.
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Za∏àcznik do Uchwa∏y nr XXXIV/493/09
Rady Miejskiej w S∏upsku
z dnia 25 lutego 2009 roku

Regulamin Konsultacji Spo∏ecznych

Przepisy ogólne

§ 1

Konsultacje spo∏eczne przeprowadza si´ w sprawach wa˝nych dla mieszkaƒców miasta.

§ 2

1. Obowiàzkowym konsultacjom podlegajà nast´pujàce projekty:
1) bud˝et miasta,
2) programy rozwoju (strategii) miasta.

2. W konsultacjach mogà braç udzia∏:
1) mieszkaƒcy S∏upska posiadajàcy czynne prawo wyborcze,
2) organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce na terenie miasta S∏upska w zakresie ich dzia∏alnoÊci statutowej.

Wnioskodawcy i organy odpowiedzialne za prowadzenie konsultacji

§ 3

Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo∏ecznych podejmuje Prezydent Miasta S∏upska w formie zarzàdzenia.

§ 4

Konsultacje mogà byç prowadzone:
1) z inicjatywy w∏asnej Prezydenta Miasta,
2) na wniosek Przewodniczàcego Rady Miejskiej,
3) na wniosek Komisji Rady Miejskiej,
4) na wniosek klubu radnych,
5) na wniosek grupy co najmniej 5 radnych,
6) na wniosek grupy co najmniej 400 mieszkaƒców S∏upska posiadajàcych czynne prawo wyborcze na terenie

Gminy Miejskiej S∏upsk.

§ 5

1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji spo∏ecznych powinien okreÊlaç:
1) przedmiot konsultacji,
2) propozycj´ terminu konsultacji,
3) propozycj´ formy konsultacji,
4) uzasadnienie.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zg∏oszony przez mieszkaƒców oprócz wymagaƒ okreÊlonych w ust. 1 za-
wiera tak˝e:
1) wskazanie osoby upowa˝nionej do kontaktu z organem miasta wraz z dok∏adnymi danymi adresowymi,
2) list´ osób popierajàcych wniosek z podaniem imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL i podpisu.
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3. Prezydent Miasta rozpatruje wniosek uwzgl´dniajàc koszty proponowanej formy konsultacji, istotnoÊç przedmiotu
konsultacji dla spo∏ecznoÊci lokalnej oraz zasadnoÊç proponowanego sposobu konsultacji. O sposobie rozpa-
trzenia wniosku w formie zarzàdzenia Prezydent Miasta informuje wnioskodawców w terminie nie póêniejszym ni˝
30 dni od daty jego z∏o˝enia.

§ 6.

Koszty zwiàzane z prowadzeniem konsultacji spo∏ecznych pokrywane sà z bud˝etu miasta S∏upska.

Formy przeprowadzania konsultacji spo∏ecznych

§ 7

1. Konsultacje spo∏eczne mogà byç prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: 
1) konsultacje pisemne,
2) wys∏uchanie publiczne,
3) spotkanie z mieszkaƒcami,
4) forum dyskusyjne z u˝yciem strony internetowej Urz´du Miejskiego w S∏upsku,
5) powo∏anie zespo∏u opiniodawczo-konsultacyjnego.

2. Dopuszczalne sà tak˝e inne formy, zapewniajàce szeroki dost´p do uczestnictwa w konsultacjach, zw∏aszcza for-
my uwzgl´dniajàce u˝ycie nowoczesnych technik informatycznych.

§ 8

1. Niezale˝nie od wybranej formy konsultacji spo∏ecznych na stronie internetowej Urz´du Miejskiego w S∏upsku pu-
blikowana jest informacja o rozpocz´ciu konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot konsultacji, termin i zakres
konsultacji, forma i tryb konsultacji.

2. Publikacja na stronach internetowych nie wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach.

3. Informacja o rozpocz´ciu konsultacji spo∏ecznych publikowana jest w terminie nie krótszym ni˝ 14 dni przed ter-
minem ich rozpocz´cia.

Przepisy szczególne

§ 9
Konsultowanie projektu bud˝etu miasta.

1. Prezydent Miasta S∏upska przeprowadza konsultacje spo∏eczne projektu bud˝etu na kolejny rok na etapie jego
przygotowania.

2. Projekt bud˝etu miasta podlega konsultacjom spo∏ecznym w nast´pujàcym trybie:
1) na stronie internetowej Urz´du Miejskiego w S∏upsku publikowane jest og∏oszenie o przystàpieniu do tworzenia

projektu bud˝etu miasta na kolejny rok kalendarzowy,
2) og∏oszenie zawiera zaproszenie do sk∏adania opinii w sprawie projektu bud˝etu miasta ze wskazaniem terminu,

sposobu oraz miejsca i daty ich dostarczenia,
3) po zebraniu i przeanalizowaniu zg∏oszonych opinii Prezydent Miasta S∏upska zamieszcza na stronie interneto-

wej Urz´du Miejskiego w S∏upsku informacj´ o ich uwzgl´dnieniu bàdê nieuwzgl´dnieniu – nie póêniej ni˝
w dniu przes∏ania projektu bud˝etu do Rady Miejskiej.

3. Powy˝szy tryb nie wyklucza zastosowania innych form konsultacji przewidzianych w Regulaminie.
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Wyniki konsultacji spo∏ecznych

§ 10

1. Informacj´ o wynikach konsultacji spo∏ecznych podaje si´ do wiadomoÊci na stronach internetowych Urz´du
Miejskiego w S∏upsku nie póêniej ni˝ w ciàgu 30 dni od zakoƒczenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji spo∏ecznych zawierajà zestawienie zg∏oszonych opinii wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta
S∏upska w danej sprawie.

§ 11

Wyniki konsultacji nie sà wià˝àce dla w∏adz miasta.

§ 12

Konsultacje spo∏eczne uznaje si´ za wa˝ne bez wzgl´du na liczb´ osób i podmiotów bioràcych udzia∏ w konsultacjach,
je˝eli zosta∏y przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.
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Uchwa∏a nr XLVIII/599/2005
Rady Miejskiej w Jaworznie

z 24 listopada 2005 roku
w sprawie przyj´cia Programu wspó∏pracy Miasta Jaworzna 

z organizacjami pozarzàdowymi 
i innymi podmiotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego

w 2006 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11, w zwiàzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorzàdzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z póên. zmian.) art. 5 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873
z póên. zm.), Rada Miejska w Jaworznie uchwala, co nast´puje:

§ 1

Przyjmuje si´ „Program wspó∏pracy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarzàdowymi i innymi podmiotami prowa-
dzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego w 2006 roku” w brzmieniu jak w za∏àczniku do niniejszej uchwa∏y.

§ 2

Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Za∏àcznik nr 3/III
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Fragmenty za∏àcznika
do Uchwa∏y nr XLVIII/599/2005

Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 24 listopada 2005 roku

Program wspó∏pracy miasta Jaworzna
z organizacjami pozarzàdowymi

i innymi podmiotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego 
w 2006 roku

Wst´p

Cechà demokratycznego spo∏eczeƒstwa obywatelskiego jest dobrowolna aktywnoÊç obywateli i ich zaanga-
˝owanie w rozwiàzywanie spraw i problemów, które oni sami uznajà za wa˝ne dla spo∏ecznoÊci lokalnej. Na-
tomiast priorytetem w∏adz samorzàdowych jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty,
którà tworzà mieszkaƒcy. Aktywna wspó∏praca w∏adz z organizacjami jest jednym z elementów efektywnego
kierowania miastem.

Niniejszy Program jest realizacjà konstytucyjnej zasady pomocniczoÊci i dialogu spo∏ecznego, zapisów strategii
Zrównowa˝onego Rozwoju Miasta Jaworzna A-21 na lata 2001–2015 dotyczàcych wzrostu aktywnoÊci spo∏ecznej
mieszkaƒców (S 1.3) oraz Powiatowej Strategii Rozwiàzywania Problemów Spo∏ecznych.

G∏ównymi korzyÊciami takiej wspó∏pracy sà w szczególnoÊci:

1. wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych metod realizacji zadaƒ publicznych oraz zaspokajania potrzeb
spo∏ecznoÊci lokalnej,

2. odcià˝anie bud˝etu Miasta poprzez wspieranie pozyskiwania Êrodków zewn´trznych na realizacj´ zadaƒ publicznych,

3. wykorzystywanie potencja∏u merytorycznego stowarzyszeƒ, klubów, grup nieformalnych w zakresie rozpo-
znania potrzeb spo∏ecznoÊci lokalnej, a tym samym w∏aÊciwego planowania nowych rozwiàzaƒ doraênych
i strategicznych,

4. budowanie spo∏eczeƒstwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywnoÊci spo∏ecznoÊci lokalnej.

Rozdzia∏ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Program wspó∏pracy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarzàdowymi jest elementem lokalnego systemu szeroko
rozumianej polityki spo∏ecznej.

2. Program okreÊla formy, zasady oraz zakres wspó∏pracy organów samorzàdowych z organizacjami, a tak˝e priorytety
zadaƒ publicznych, których realizacja zwiàzana b´dzie z udzieleniem dotacji.

3. Ilekroç w Programie jest mowa o:
1) ustawie o po˝ytku publicznym – nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia∏alnoÊci

po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z póên. zm.),
2) ustawie o pomocy spo∏ecznej? nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo-

∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póên. zm.),
3) organizacji – nale˝y przez to rozumieç organizacje pozarzàdowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne,

o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie,
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4) programie wspó∏pracy – nale˝y przez to rozumieç Program wspó∏pracy Miasta Jaworzna z organizacjami po-
zarzàdowymi i innymi podmiotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego,

5) zespole konsultacyjnym ds. wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi – nale˝y przez to rozumieç zespó∏,
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2-8 niniejszego Programu Wspó∏pracy,

6) pe∏nomocniku ds. wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi – nale˝y przez to rozumieç osob´ odpowiedzialnà
w strukturze Urz´du Miejskiego za wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdowymi,

7) bazie organizacji pozarzàdowych – nale˝y przez to rozumieç systematycznie prowadzony i aktualizowany
bank informacji o jaworznickich organizacjach, tworzony na podstawie Ankiety Informacyjnej,

8) ankiecie informacyjnej – nale˝y przez to rozumieç formularz, stanowiàcy Za∏àcznik nr 1 do Programu Wspó∏pracy,
dotyczàcy struktury, celów statutowych, mo˝liwoÊci, dokonaƒ oraz organizacyjnej, finansowej i merytorycznej
gotowoÊci do podj´cia lub kontynuacji wspó∏pracy z w∏adzami Miasta.

4. Obszar wspó∏pracy w∏adz samorzàdowych Miasta Jaworzna i organizacji obejmuje sfer´ zadaƒ publicznych,
o których mowa w ustawach wymienionych § 1 ust. 3 pkt 1 i pkt 2, w zakresie okreÊlonym w Za∏àczniku nr 2.

Rozdzia∏ 2

Zasady, podmioty i formy wspó∏pracy

§ 2

Wspó∏praca Miasta Jaworzna z organizacjami odbywa si´ w oparciu o zasady pomocniczoÊci,
suwerennoÊci, partnerstwa, efektywnoÊci, uczciwej konkurencji i jawnoÊci.

§ 3

1. Podmioty realizujàce program wspó∏pracy to:
1) Rada Miejska – w zakresie wytyczania polityki spo∏ecznej, ustalania priorytetów przyznawania dotacji na reali-

zacj´ zadaƒ publicznych oraz nawiàzywania wspó∏pracy z organizacjami.
2) Prezydent Miasta – w zakresie realizacji w/w polityki, podejmowania wspó∏pracyz organizacjami, dysponowania

Êrodkami w ramach bud˝etu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym orga-
nizacjom w ramach ustalonych przez Rad´ Miejskà priorytetów.

3) Pe∏nomocnik ds. wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi, który pe∏ni funkcj´ koordynatora wspó∏-
pracy w∏adz samorzàdowych Miasta Jaworzna z organizacjami pozarzàdowymi.

4) Organizacje pozarzàdowe i inne podmioty okreÊlone w art. 3 ust. 3 ustawy i prowadzàce swojà dzia∏alnoÊç na
terenie Jaworzna lub dla jego mieszkaƒców, bez wzgl´du na siedzib´ danej organizacji, które poinformowa∏y
o swojej gotowoÊci do wspó∏pracy i dzia∏aƒ na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej poprzez spe∏nienie wymogów for-
malnych oraz wype∏nienie i aktualizowanie, nie rzadziej ni˝ co 12 miesi´cy, ankiety informacyjnej, stanowiàcej
Za∏àcznik Nr 1 do Karty Wspó∏pracy.

5) Zespó∏ konsultacyjny ds. wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi powo∏ywany zarzàdzeniem Prezydenta
Miasta.

2. W sk∏ad Zespo∏u konsultacyjnego wchodzà:
1) dwóch radnych desygnowanych przez Rad´ Miejskà w Jaworznie, po jednym spoÊród cz∏onków Komisji ds.

Bezpieczeƒstwa i Spraw Samorzàdowych oraz Komisji ds. Kultury, Sportu i Turystyki,
2) dwóch przedstawicieli Urz´du Miejskiego desygnowanych przez Prezydenta Miasta Jaworzna,
3) Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej,
4) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych wyznaczony przez jej przewodni-

czàcego,
5) szeÊciu przedstawicieli organizacji pozarzàdowych wybranych na Forum Organizacji Pozarzàdowych.

3. Cz∏onkowie Zespo∏u za swojà prac´ nie pobierajà wynagrodzenia.

4. Ka˝dy cz∏onek Zespo∏u, przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci Zespo∏u jest zobowiàzany do z∏o˝enia pisemnego
oÊwiadczenia, stanowiàcego Za∏àcznik nr 3 do niniejszego Programu.

5. Kadencja cz∏onków Zespo∏u trwa 2 lata.

6. Kadencja Zespo∏u koƒczy si´ wraz z kadencjà Rady Miejskiej w czasie której Zespó∏ powo∏ano.
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7. Pracami Zespo∏u kieruje Przewodniczàcy, który jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespo∏u.

8. Do zadaƒ Zespo∏u nale˝y w szczególnoÊci:
1) dokonywanie oceny realizacji wspó∏pracy Miasta z organizacjami pozarzàdowymii przedstawienie wniosków

Prezydentowi Miasta Jaworzna, Radzie Miejskiej oraz na Forum Organizacji Pozarzàdowych,
2) wspó∏praca z Prezydentem Miasta Jaworzna i Pe∏nomocnikiem ds. wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi

w zakresie opiniowania dotacji przyznawanych organizacjom pozarzàdowym,
3) przedk∏adanie do 30 lipca propozycji dotyczàcych zadaƒ priorytetowych Miasta oraz potrzeb finansowych

w zakresie realizacji zadaƒ publicznych przez organizacje pozarzàdowe,
4) przygotowanie projektów rocznych programów wspó∏pracy na podstawie wniosków z oceny realizacji wspó∏-

pracy oraz propozycji sk∏adanych przez przedstawicieli organizacji pozarzàdowych i przekonsultowanie ich na
Forum Organizacji Pozarzàdowych,

5) wyra˝anie opinii w istotnych sprawach dotyczàcych organizacji pozarzàdowych,
6) monitorowanie i doskonalenie wspó∏pracy pomi´dzy organami Miasta Jaworzna a organizacjami poza-

rzàdowymi.

9. W celu zaopiniowania ofert na realizacj´ zadaƒ publicznych Prezydent Miasta Jaworzna mo˝e powo∏aç zarzàdzeniem
komisj´ opiniujàcà oferty z∏o˝one w ramach poszczególnych konkursów ofert. Komisja powinna si´ sk∏adaç
z równiej liczby przedstawicieli Miasta oraz przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, wybranych spoÊród
cz∏onków Zespo∏u konsultacyjnego ds. wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi. W sk∏ad komisji wchodzi co
najmniej 6 osób. Oferty na realizacj´ zadaƒ wynikajàcych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania Pro-
blemów Alkoholowych dla Miasta Jaworzna na dany rok kalendarzowy opiniuje Gminna Komisja Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych.

10. Protoko∏y spotkaƒ Zespo∏u, oÊwiadczenia oraz inne dokumenty przechowywane sà w zbiorze akt Pe∏nomocnika
Prezydenta Miasta Jaworzna ds. wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi, Miejskiego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej w Jaworznie, Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych.

11. W posiedzeniach Zespo∏u mogà uczestniczyç z g∏osem doradczym eksperci powo∏ani przez przewodniczàcego.

§ 4

1. Podstawowe formy wspó∏pracy to:
1) zlecanie realizacji zadaƒ organizacjom pozarzàdowym poprzez:

a) wspieranie wykonania zadaƒ publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
b) powierzenie wykonania zadaƒ publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

2) wzajemne informowanie si´ o planowanych kierunkach dzia∏alnoÊci i wspó∏dzia∏anie w celu zharmoni-
zowania tych dzia∏aƒ, poprzez:
a) uzgadnianie listy zagadnieƒ priorytetowych, na kolejny rok bud˝etowy,
b) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych,

na które przyznano Êrodki finansowe z innych êróde∏ ni˝ wynikajàce z Programu Wspó∏pracy,
c) publikowanie wa˝nych informacji dotyczàcych realizacji zadaƒ publicznych oraz mo˝liwoÊci pozyskania

Êrodków bud˝etowych i pozabud˝etowych na ich realizacj´ na stronie internetowej Urz´du Miejskiego
w Jaworznie.

3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczàcych dzia∏alnoÊci statutowej orga-
nizacji.

4) tworzenie z inicjatywy w∏adz samorzàdowych lub organizacji zespo∏ów zadaniowych o charakterze do-
radczym i inicjatywnym w celu wspólnego przygotowania projektów uchwa∏ Rady Miejskiej dotyczàcych
realizacji zadaƒ publicznych.

2. Inne formy wsparcia organizacji to:
1) organizowanie lub wspó∏organizowanie co najmniej 2 razy w roku Forum Organizacji Pozarzàdowych,
2) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkaƒ otwartych, których tematyka wià˝e si´ z realizacjà pro-

gramu wspó∏pracy, np. poprzez nieodp∏atne udost´pnienie lokalu, Êrodków technicznych itp.,
3) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu Êrodków finansowych na realizacj´ zadaƒ publicznych z innych êróde∏ ni˝

dotacja z bud˝etu Miasta Jaworzna,
4) organizacja lub wspó∏udzia∏ w organizowaniu szkoleƒ, konferencji, spotkaƒ s∏u˝àcych wymianie doÊwiadczeƒ,

majàcych na celu podniesienie sprawnoÊci funkcjonowania i profesjonalizacj´ dzia∏aƒ organizacji,
5) promocja dzia∏alnoÊci organizacji uczestniczàcych w realizacji programu wspó∏pracy,
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6) pomoc w nawiàzywaniu kontaktów i wspó∏pracy organizacji w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej,
7) zamieszczanie na stronie internetowej informacji o aktualnej bazie organizacji pozarzàdowych oraz informacji

o zadaniach realizowanych przez organizacje pozarzàdowe, na podstawie pisemnych lub wysy∏anych drogà
elektronicznà zg∏oszeƒ od przedstawicieli poszczególnych organizacji pozarzàdowych.

Rozdzia∏ 5

Postanowienia koƒcowe

§ 14

1. Niniejszy program wspó∏pracy stanowi zbiór zasad regulujàcych wspó∏prac´ w∏adz samorzàdowych z organiza-
cjami pozarzàdowymi.

2. Zasady wspó∏pracy mogà byç modyfikowane wraz ze zmieniajàcymi si´ przepisami prawa oraz sytuacjà finansowà
Miasta.

3. Do programu wspó∏pracy b´dà wprowadzane nowe rozwiàzania, szczególnie wynikajàce z wniosków i pro-
pozycji zg∏aszanych przez Zespó∏ konsultacyjny ds. wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi oraz same
organizacje uczestniczàce w Forum Organizacji Pozarzàdowych.
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Uchwa∏a
Rady Miejskiej Wa∏brzycha
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie przyj´cia programu wspó∏pracy miasta Wa∏brzycha 
z organizacjami pozarzàdowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego 
w zakresie realizacji zadaƒ publicznych na 2010 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzàdzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z póên. zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z póên. zm.) – Rada Miejska Wa∏brzycha
uchwala, co nast´puje:

§ 1

Przyjmuje si´ program wspó∏pracy miasta Wa∏brzycha z organizacjami pozarzàdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego w zakresie realizacji zadaƒ publicznych na 2010 rok.

§ 2

Program okreÊla cele, zakres, formy wspó∏pracy, zadania priorytetowe oraz kryteria oceny realizacji programu.

§ 3

Cele programu

Cele programu obejmujà:
1. kszta∏towanie lokalnego spo∏eczeƒstwa obywatelskiego i wspomaganie jego rozwoju, w tym:

1) organizowanie i wspieranie dzia∏aƒ spo∏ecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Miasta i rozwoju wi´zi lokalnych,
2) rozwijanie poczucia przynale˝noÊci do spo∏ecznoÊci lokalnej miasta,
3) promocj´ postaw obywatelskich i prospo∏ecznych,

2. rozwój partnerskiej wspó∏pracy pomi´dzy samorzàdem a sektorem organizacji pozarzàdowych,
3. wzmocnienie pozycji organizacji pozarzàdowych i zapewnienie tym organizacjom równych szans w realizacji

zadaƒ publicznych przez powierzanie i wspieranie coraz wi´kszej iloÊci zadaƒ z jednoczesnym zapewnieniem
odpowiednich Êrodków na ich realizacj´,

4. identyfikacja potrzeb oraz podnoszenie skutecznoÊci i efektywnoÊci dzia∏aƒ w sferze zadaƒ publicznych,
5. tworzenie systemowych rozwiàzaƒ dla wa˝nych problemów spo∏ecznych,
6. tworzenie warunków do powstawania organizacji, a tak˝e jednostek dzia∏ajàcych na rzecz
spo∏ecznoÊci lokalnej.

§ 4

Zakres i formy wspó∏pracy

Miasto wspó∏pracuje z organizacjami pozarzàdowymi w sferze zadaƒ publicznych wymienionych w art. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z póên. zm.)
w zakresie zadaƒ w∏asnych Gminy.

§ 5

Wspó∏praca Miasta z organizacjami pozarzàdowymi mo˝e mieç charakter finansowy oraz pozafinansowy.
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§ 6

1. Wspó∏praca o charakterze finansowym, polegajàca na zlecaniu realizacji zadaƒ publicznych, mo˝e odbywaç si´
w formach:
1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
2) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, nie mogà byç wykorzystywane w szczególnoÊci na: 
1) zakupy inwestycyjne i remonty,
2) zakup gruntów,
3) dzia∏alnoÊç gospodarczà,
4) pokrycie kosztów bie˝àcych utrzymania biura organizacji pozarzàdowej starajàcej si´ o przyznanie dotacji,

w tym tak˝e wydatków na wynagrodzenia pracowników, o ile nie sà one bezpoÊrednio zwiàzane z realizacjà
zleconego zadania,

5) dzia∏alnoÊç politycznà i religijnà.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogà byç udzielane wy∏àcznie na realizacj´ zadaƒ priorytetowych, o których
mowa w § 8.

4. Zlecanie realizacji zadaƒ publicznych nast´puje w trybie otwartego konkursu ofert, w ramach którego warunki
konkursowe sà konsultowane z organizacjami pozarzàdowymi, o ile odr´bne przepisy nie stanowià inaczej.

5. Zlecanie realizacji zadaƒ publicznych mo˝e nastàpiç równie˝ na podstawie odr´bnych przepisów przewidujàcych
inny tryb zlecania ni˝ otwarty konkurs ofert.

6. Szczegó∏owe prawa i obowiàzki organizacji pozarzàdowych realizujàcych zlecone zadania publiczne b´dà ka˝do-
razowo okreÊlane w umowach.

§ 7

1. Wspó∏praca o charakterze pozafinansowym odbywa si´ w formach, a w szczególnoÊci:
1) tworzenia wspólnych zespo∏ów o charakterze doradczym i inicjatywnym, reprezentujàcych organizacje poza-

rzàdowe, które statutowo zajmujà si´ okreÊlonymi zadaniami publicznymi, 
2) wzajemnego konsultowania si´ Gminy i organizacji pozarzàdowych w zakresie planowanych kierunków dzia∏aƒ,

w tym opiniowanie projektu programu wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi oraz udzia∏ organizacji poza-
rzàdowych w opiniowaniu wniosków,

3) wspierania merytorycznego organizacji pozarzàdowych w postaci: konsultacji, szkoleƒ i konferencji,
4) udost´pniania obiektów kulturalnych, sportowych i innych,
5) zamieszczania na stronie internetowej Urz´du Miejskiego w Wa∏brzychu informacji o dzia∏aniach realizowa-

nych przez organizacje pozarzàdowe, planowanych zadaniach publicznych, og∏aszanych konkursach ofert
wraz z wykazem przedstawicieli organizacji pozarzàdowych bioràcych udzia∏ w opiniowaniu ofert, wynikach
rozpatrzenia ofert oraz sprawozdaƒ z realizacji programu.

6) wypracowania kryteriów i zasad naboru partnerów do realizacji projektów finansowanychze Êrodków Unii Euro-
pejskiej,

7) wzajemnego informowania si´ o zewn´trznych mo˝liwoÊciach finansowania zadaƒ, zw∏aszcza ze Êrodków Unii
Europejskiej,

8) udzielania rekomendacji organizacjom wspó∏pracujàcym z Gminà, które ubiegajà si´ o przyznanie lokalu oraz
dofinansowanie z innych êróde∏,

9) udzielania pomocy w zakresie nawiàzywania kontaktów mi´dzynarodowych, w tym w miastach partnerskich
Wa∏brzycha,

10) aktualizacji mapy aktywnoÊci organizacji pozarzàdowych i innych podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç po˝ytku
publicznego,

11) przekazywania materia∏ów promocyjnych miasta,
12) prowadzenia kalendarza imprez.
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§ 8

Zadaniami priorytetowymi w zakresie wspó∏pracy miasta z organizacjami pozarzàdowymi i innymi podmiotami pro-
wadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego na 2010 rok sà:

1. z zakresu pomocy spo∏ecznej:
1) dzia∏ania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci, m∏odzie˝y oraz osób doros∏ych:

a) wspieranie programów poradnictwa specjalistycznego i spo∏ecznego,
b) pozyskiwanie i dystrybucja darów ˝ywnoÊciowych i rzeczowych,
c) udzielanie pomocy rzeczowej dla osób dotkni´tych zdarzeniami losowymi i sytuacjà kryzysowà,
d) wspieranie w organizacji uroczystych pocz´stunków z okazji Âwiàt Wielkanocnych i Bo˝ego Narodzenia,
e) zakup paczek Êwiàtecznych,

2) dzia∏ania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podesz∏ym wieku:
a) aktywizacja spo∏eczna osób w podesz∏ym wieku,
b) dzia∏ania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym,
c) rozwijanie Êrodowiskowych form wsparcia dla osób w podesz∏ym wieku,

3) dzia∏ania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych:
a) prowadzenie jad∏odajni dla osób bezdomnych i najubo˝szych,
b) udzielanie schronienia;

4) dzia∏ania socjalno-pomocowe na rzecz osób niepe∏nosprawnych:
a) wspieranie oÊrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
b) wspieranie dzia∏aƒ o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym dla osób niepe∏nosprawnych,
c) wspieranie zaj´ç ogólnorozwojowych organizowanych dla dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej oraz grup

wsparcia dla ich opiekunów;
5) dzia∏ania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, najubo˝szych oraz wykluczonych spo∏ecznie, m. in. poprzez

prowadzenie klubów integracji spo∏ecznej;

2. przeciwdzia∏anie patologiom spo∏ecznym:
1) z zakresu przeciwdzia∏ania narkomanii:

a) prowadzenie profilaktycznej dzia∏alnoÊci informacyjnej, w tym poradnictwa internetowego, edukacyjnej oraz
szkoleniowej,

b) prowadzenie zaj´ç sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a tak˝e dzia∏aƒ na rzecz do˝ywiania dzieci uczest-
niczàcych w pozalekcyjnych programach opiekuƒczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

2) z zakresu przeciwdzia∏ania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie:
a) prowadzenie profilaktycznej dzia∏alnoÊci informacyjnej oraz zwi´kszenie dost´pnoÊci pomocy terapeutycznej,

psychospo∏ecznej dla osób uzale˝nionych, sprawców przemocy domowej oraz ofiar przemocy w rodzinie,
b) wspieranie dzia∏alnoÊci oÊrodków interwencji kryzysowej wraz z zapewnieniem miejsc noclegowych,
c) wspieranie dzia∏alnoÊci Êrodowiskowych Êwietlic opiekuƒczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla

dzieci i m∏odzie˝y z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dla dzieci niepe∏nosprawnych,
d) dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i m∏odzie˝y,
e) terapia – wczesna interwencja i terapia dla osób pijàcych w sposób szkodliwy, uzale˝nionych i cz∏onków ich

rodzin,
f) programy terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci i m∏odzie˝y w placówkach oÊwiatowych,
g) sposoby zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i m∏odzie˝y;

3. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywania tradycji narodowej, piel´gno-
wania polskoÊci, rozwoju ÊwiadomoÊci narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

a) organizacja wydarzeƒ kulturalnych o zasi´gu ponadlokalnym, w tym mi´dzynarodowym, a w szczególnoÊci:
przeglàdów, koncertów, wyst´pów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych lub cyklicznych wydarzeƒ
kulturalnych,

b) organizacja przedsi´wzi´ç z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, piel´gnowania polskoÊci, rozwoju
ÊwiadomoÊci narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem wydarzeƒ upami´tnia-
jàcych Êwi´ta paƒstwowe,

c) ochrona dóbr kultury i tradycji, z wy∏àczeniem realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych,
d) realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej lub dzia∏aƒ artystycznych dzieci i m∏odzie˝y oraz osób

niepe∏nosprawnych,
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e) organizacja przedsi´wzi´ç prezentujàcych i promujàcych amatorski ruch artystyczny, 
f) organizacja przedsi´wzi´ç upowszechniajàcych, promujàcych i popularyzujàcych lokalnych twórców i ich

twórczoÊç, w tym wydawanie niskonak∏adowych katalogów dokumentujàcych dorobek osób lub realizowanych
przedsi´wzi´ç,

g) wydawanie niskonak∏adowych publikacji (w tym katalogów), dokumentujàcych wiedz´ o przesz∏oÊci, dniu
dzisiejszym i tradycjach miasta Wa∏brzycha oraz zamieszkujàcej je spo∏ecznoÊci;

4. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:
a) popularyzacja wspó∏zawodnictwa sportowego i rekreacji ruchowej, poprzez organizacj´ imprez sportowych

i sportowo-rekreacyjnych,
b) organizacja szkoleƒ dla dzieci i m∏odzie˝y, majàcych na celu rozwój umiej´tnoÊci sportowych w poszcze-

gólnych dyscyplinach sportu,
c) udzia∏ we wspó∏zawodnictwie sportowym dzieci i m∏odzie˝y,
d) rehabilitacja ruchowa, organizacja szkolenia i wspó∏zawodnictwo sportowe osób niepe∏nosprawnych,
e) organizacja szkoleƒ, podnoszenie umiej́ tnoÊci osób zajmujàcych sí  ratownictwem górskim i wodnym, organizacja

zawodów;

5. z zakresu krajoznawstwa:
a) wspieranie organizacji dzia∏aƒ krajoznawczych i imprez turystycznych,
b) podnoszenie atrakcyjnoÊci turystycznej miasta;

6. z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
a) dzia∏ania majàce na celu zwi´kszenie ÊwiadomoÊci spo∏ecznej w zakresie HIV/AIDS, 
b) wspieranie dzia∏alnoÊci majàcej na celu zwi´kszenie wykrywalnoÊci HIV/AIDS, poprzez dofinansowanie

punktu konsultacyjno-diagnostycznego ds. HIV/AIDS,
c) udzielanie wsparcia dla organizacji dzia∏ajàcych w obszarze ochrony zdrowia, a w szczególnoÊci na rzecz dzieci

i m∏odzie˝y,
d) wspieranie dzia∏aƒ w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz poradnictwa

specjalistycznego po przebytej chorobie nowotworowej;

7. z zakresu oÊwiaty i wychowania:
a) organizowanie dzia∏aƒ m∏odzie˝y na rzecz osób potrzebujàcych, w tym wspieranie kszta∏cenia wolontariuszy,

a w szczególnoÊci prowadzàcych prac´ wychowawczà z dzieçmi i m∏odzie˝à,
b) organizowanie ró˝nych form wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y,
c) rozwijanie samorzàdnoÊci i kreowanie liderów,
d) wspieranie inicjatyw oÊwiatowych,
e) programy rozwijajàce zainteresowania dzieci i m∏odzie˝y z ró˝nych dziedzin kultury i sztuki,
f) programy skierowane do dzieci uzdolnionych, szczególnie pochodzàcych z rodzin zagro˝onych ubóstwem,
g) wspieranie dzia∏aƒ edukacyjnych, w tym na rzecz seniorów,
h) wspieranie dzia∏aƒ na rzecz wspó∏pracy mi´dzynarodowej;

8. z zakresu wspierania dzia∏aƒ na rzecz organizacji:
a) rozwijanie partnerstwa lokalnego,
b) rozwijanie wspó∏pracy projektowej,
c) organizacja i dofinansowanie szkoleƒ,
d) promocja i wspieranie idei wolontariatu.

§ 9

Ocena realizacji programu

1. Kontrola i ocena realizacji zadaƒ zleconych organizacjom pozarzàdowym b´dzie dokonywana na zasadach okre-
Êlonych w ustawie.
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2. Wskaênikami efektywnoÊci Programu b´dà uzyskane informacje, dotyczàce w szczególnoÊci:
1) liczby organizacji pozarzàdowych realizujàcych zadania publiczne na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci,
2) liczby osób, rodzin, które by∏y adresatami ró˝nych zadaƒ publicznych,
3) wysokoÊç Êrodków finansowych przeznaczonych z bud˝etu Miasta na realizacj´ tych zadaƒ,
4) ∏àcznej wielkoÊci finansowych i pozafinansowych Êrodków zaanga˝owanych przez organizacje pozarzàdowe

w realizacj´ zadaƒ publicznych na rzecz mieszkaƒców,
5) a tak˝e systemowych rozwiàzaƒ problemów wa˝nych dla funkcjonowania Miasta.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwa∏y za 2010 rok zostanie przedstawione na corocznej konferencji z organizacjami
pozarzàdowymi oraz opublikowane na stronie internetowej Urz´du Miejskiego w Wa∏brzychu w I kwartale 2011 roku.

§ 10

Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Prezydentowi Miasta Wa∏brzycha.

§ 11

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia z mocà obowiàzujàcà od 1 stycznia 2010 roku i podlega opublikowaniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Uchwa∏a nr XLVII/264/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 29 stycznia 2010 roku

w sprawie trybu przeprowadzenia z mieszkaƒcami Gminy Mirsk 
konsultacji spo∏ecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy

Na podstawie art. 4a ust. 1, 4b ust. 1 pkt 2, art. 5a art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzàdzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z poên. zm.) oraz w zwiàzku z wystàpieniem Burmistrza Miasta
Âwieradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektowanej zmiany granic administracyjnych
Gminy Miejskiej Âwieradów-Zdrój

Rada Miejska Gminy Mirsk
uchwala, co nast´puje:

§ 1

W zwiàzku z wnioskiem Burmistrza Miasta Âwieradów-Zdrój z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania
projektowanej zmiany granic administracyjnych Gminy Miejskiej Âwieradów-Zdrój postanawia si´ przeprowadziç
konsultacje w celu zasi´gni´cia opinii mieszkaƒców Gminy Mirsk.

§ 2

Konsultacje z mieszkaƒcami przeprowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk poprzez opublikowanie wniosku na tabli-
cy og∏oszeƒ Urz´du Miasta i Gminy Mirsk oraz na stronie internetowej Urz´du Miasta i Gminy Mirsk z zaproszeniem
do sk∏adania opinii listownie bàdê osobiÊcie na adres Urz´du Miasta i Gminy Mirsk w terminie od 15 lutego 2010
roku do 15 marca 2010 roku, zawierajàcej imi´ i nazwisko oraz adres osoby sk∏adajàcej opini´.

§ 3

Informacj´ o wynikach konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk przedstawi na sesji Rady Miejskiej Gminy Mirsk
do dnia 26 marca 2010 roku.

§ 4

Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 5

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Za∏àcznik nr 4/III
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Za∏àcznik nr 1

do Uchwa∏y Nr XLVII/264/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 29 stycznia 2010 roku

Wzór ankiety konsultacyjnej

do wyra˝enia opinii w sprawie projektowanej zmiany granic Gminy Mirsk w konsultacjach prowadzonych
na podstawie Uchwa∏y Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XLVII/264/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku

Czy jest Pani/Pan za przeprowadzeniem zmiany granic administracyjnych Gminy Mirsk, polegajàcej na przekazaniu
Gminie Miejskiej Âwieradów-Zdrój terenu o powierzchni oko∏o 210 ha z obr´bu administracyjnego Izera i Or∏owice?

TAK                           NIE                   WSTRZYMUJ¢ SI¢ 
OD G¸OSU

Imi´ i nazwisko …………......................................................................…………………………….

Adres zamieszkania ………………………………….......................................................................

Wyra˝am zgod´ na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu opracowania wyników ankiety.

Podpis ……………………………………………………..

Informacja:

Opini´ nale˝y wyraziç, stawiajàc znak „X” w kratce poni˝ej odpowiedzi „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJ¢ SI¢ OD G¸OSU”.

Postawienie znaku „X” w wi´cej ni˝ jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w ˝adnej z kratek powoduje niewa˝noÊç
opinii.
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Zarzàdzenie
Prezydenta Miasta Wa∏brzycha

z dnia 3 lutego 2006 roku

w sprawie powo∏ania Wa∏brzyskiej Rady Po˝ytku Publicznego 
oraz okreÊlenia

zasad komunikacji samorzàdu gmin z organizacjami pozarzàdowymi

Na podstawie art. 5. ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. nr 96, poz. 873 z póêniejszymi zmianami), zarzàdzam, co nast´puje:

§ 1

1. Powo∏uj´ Wa∏brzyskà Rad´ Po˝ytku Publicznego, zwanà dalej Zespo∏em konsultacyjnym, w sk∏ad której wchodzà:
1) przedstawiciele reprezentujàcy administracj´ samorzàdowà, desygnowani do prac w Radzie przez Prezydenta

Miasta Wa∏brzycha;
2) przedstawiciele organizacji pozarzàdowych rekomendowani przez pi´ç ró˝nych wa∏brzyskich organizacji poza-

rzàdowych dzia∏ajàcych na terenie miasta Wa∏brzycha.

2. Sk∏ad osobowy Rady zatwierdza Prezydent Miasta Wa∏brzycha w odr´bnym zarzàdzeniu.

§ 2

Zespó∏ Konsultacyjny ma charakter doradczy i inicjatywny w zakresie odpowiadajàcym zadaniom publicznym gminy,
o których mowa w wy˝ej wymienionej ustawie.

§ 3

1. Zespó∏ konsultacyjny ustala harmonogram oraz tematy spotkaƒ
2. Zespó∏ konsultacyjny spotyka si´ nie rzadziej ni˝ raz na kwarta∏.

3. Ze swoich prac Zespó∏ konsultacyjny przedstawia wnioski i propozycje Prezydentowi Miasta Wa∏brzycha.

§ 4

Zespó∏ Konsultacyjny mo˝e umieszczaç za poÊrednictwem Koordynatora ds. wspó∏pracy z organizacjami pozarzà-
dowymi swoje informacje na stronie internetowej Urz´du Miejskiego.

§ 5

Wykonanie Zarzàdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzia∏u Edukacji i Spraw Spo∏ecznych.

§ 6

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania z mocà obowiàzujàcà od dnia 1 lutego 2006 roku.

Za∏àcznik nr 5/III
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Regulamin
dzia∏ania Rady Po˝ytku Publicznego

I. Cel i zadania Rady

§ 1

Wa∏brzyska Rada Po˝ytku Publicznego, zwana dalej Radà, jest zespo∏em doradczo-inicjatywnym w zakresie od-
powiadajàcym zadaniom publicznym gminy i ma na celu kreowanie wspó∏pracy samorzàdu miasta Wa∏brzycha z or-
ganizacjami pozarzàdowymi oraz innymi podmiotami dzia∏ajàcymi w sferze po˝ytku publicznego na terenie miasta
Wa∏brzycha i na rzecz jego mieszkaƒców.

§ 2

1. Zadaniami Rady sà w szczególnoÊci:

1) udzia∏ w opracowywaniu strategii i programów spo∏ecznych,

2) opiniowanie projektów aktów prawa lokalnego dotyczàcych organizacji pozarzàdowych, 

3) opiniowanie doboru kandydatów do sk∏adu zespo∏ów opiniujàcych oferty na realizacj´ zadaƒ publicznych
w sferze po˝ytku publicznego,

4) wydawanie opinii w sprawie realizacji polityki wspó∏pracy samorzàdu z organizacjami pozarzàdowymi w sferze
po˝ytku publicznego, przedstawienie wyników analizy z wnioskami Radzie Miejskiej Wa∏brzycha, Prezydentowi
Miasta oraz wa∏brzyskim organizacjom pozarzàdowym,

5) czynne uczestnictwo w opracowaniu projektów programów wspó∏pracy miasta Wa∏brzycha z organizacjami
pozarzàdowymi i innymi podmiotami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego, a w przypadku niew∏àczenia
si´ w przygotowanie propozycji projektu w terminie do 30 wrzeÊnia ka˝dego roku kalendarzowego, wydzia∏
merytoryczny Urz´du Miejskiego przygotowuje projekt samodzielnie,

6) wspó∏praca z Prezydentem oraz komisjami Rady Miejskiej w zakresie opiniowania wniosków o dofinansowanie
zadaƒ publicznych gminy zbie˝nych z dzia∏alnoÊcià statutowà organizacji pozarzàdowych oraz udzielania innych
form pomocy.

7) sta∏e monitorowanie i doskonalenie zasad wspó∏pracy Miasta z organizacjami pozarzàdowymi,

8) wyra˝anie opinii w istotnych sprawach dotyczàcych organizacji pozarzàdowych,

9) przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji priorytetów oraz potrzeb w zakresie zlecania zadaƒ publicznych
gminy organizacjom pozarzàdowym w danym roku kalendarzowym,

10) inicjowanie tworzenia standardów dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych,

11) podejmowanie innych dzia∏aƒ wynikajàcych z aktualnych potrzeb dotyczàcych wspó∏pracy samorzàdu z orga-
nizacjami pozarzàdowymi oraz innymi podmiotami dzia∏ajàcymi w sferze po˝ytku publicznego.

II. Sk∏ad Rady

§ 3

1. Rada liczy 12 cz∏onków:

1) 6 przedstawicieli reprezentujàcych administracj´ samorzàdowà, desygnowanych do prac w Radzie przez Prezydenta
Miasta Wa∏brzycha,

2) 6 przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, wybranych przez organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce na terenie
Miasta Wa∏brzycha podczas konferencji zwo∏anej przez Rad´ koƒczàcà kadencj´,

Za∏àcznik nr 6/III
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3) w przypadku rezygnacji z cz∏onkostwa lub usuni´cia ze sk∏adu Rady przedstawiciela organizacji pozarzàdowej
w jego miejsce zostaje powo∏ana kolejna osoba, która uzyska∏a najwi´kszà liczb´ g∏osów podczas konferencji,
o której mowa w § 3, pkt. 2,

4) w przypadku jednakowej iloÊci g∏osów, o których mowa w § 3 pkt. 3, Rada wybiera przedstawiciela zwyk∏à wi´kszoÊcià
g∏osów w g∏osowaniu tajnym,

5) sk∏ad osobowy Rady zatwierdza Prezydent Miasta Wa∏brzycha stosownym zarzàdzeniem.

§ 4

1. SpoÊród swoich przedstawicieli Rada wybiera w g∏osowaniu:

1) Przewodniczàcego,

2) Zast´pc´ Przewodniczàcego,

3) Sekretarza.

III. Kompetencje Rady

§ 5

1. Do zadaƒ Przewodniczàcego/Zast´pcy Przewodniczàcego nale˝y:

1) reprezentowanie Rady na zewnàtrz,

2) ustalanie terminów posiedzeƒ Rady,

3) zwo∏ywanie posiedzeƒ Rady,

4) prowadzenie posiedzeƒ Rady,

5) ustalanie porzàdku prac Rady przy uwzgl´dnieniu rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,

6) czuwanie nad terminowoÊcià i przebiegiem prac Rady,

7) zapraszanie na posiedzenia Rady – na wniosek cz∏onka Rady lub z w∏asnej inicjatywy – ekspertów z zakresu
ró˝nych dziedzin aktywnoÊci spo∏ecznej.

2. Do zadaƒ Sekretarza Rady nale˝y:

1) sporzàdzanie protoko∏ów z posiedzeƒ Rady,

2) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady,

3) przedk∏adanie Prezydentowi Miasta Wa∏brzycha wniosków i rekomendacji Rady.

IV. Kadencja Rady

§ 6

Kadencja cz∏onków Rady trwa 2 lata.

V. Tryb pracy Rady

§ 7

1. Posiedzenia Rady obywajà si´ w miar´ potrzeb, jednak nie rzadziej ni˝ raz na kwarta∏.

2. Posiedzenie Rady uwa˝a si´ za wa˝ne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 6 osób, w tym co najmniej 3 przed-
stawicieli organizacji i 3 przedstawicieli Urz´du Miasta w Wa∏brzychu.
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3. Cz∏onków zobowiàzuje si´ do poinformowania Przewodniczàcego lub Zast´pc´ Rady o swojej nieobecnoÊci na
posiedzeniu Rady co najmniej 2 dni przed ustalonym terminem spotkania.

4. Z przebiegu posiedzeƒ sporzàdza si´ protoko∏y.

5. Protoko∏y z posiedzeƒ, listy obecnoÊci i inna dokumentacja Rady przechowywana jest w siedzibie Edukacji
i Spraw Spo∏ecznych Urz´du Miejskiego w Wa∏brzychu.

6. Rada mo˝e zapraszaç na swoje posiedzenia mi´dzy innymi:

1) przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych,

2) przedstawicieli organizacji pozarzàdowych,

3) ekspertów i doradców w poszczególnych dziedzinach dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych,

4) przedstawicieli odpowiednich komórek organizacyjnych Urz´du Miasta Wa∏brzycha.

7. Ka˝dy z cz∏onków Rady ma zapewniony nieograniczony dost´p do dokumentów Rady w godzinach pracy Urz´du
Miejskiego w Wa∏brzychu.

8. Ka˝dy z cz∏onków mo˝e ˝àdaç kopii i odpisów z dokumentów Rady.

§ 8

1. Cz∏onkowie Rady sà równi w prawach i obowiàzkach.

2. Cz∏onkowie Rady sà zobowiàzani czynnie uczestniczyç w posiedzeniach Rady.

3. Cz∏onkowie Rady reprezentujàcy organizacje pozarzàdowe wykonujà swojà prac´ nieodp∏atnie, cz∏onkowie Rady
desygnowani przez Prezydenta w ramach swoich obowiàzków s∏u˝bowych.

4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci cz∏onka Rady w dwóch kolejnych posiedzeniach Rady, Rada
mo˝e podjàç decyzj´ o odwo∏aniu cz∏onka ze sk∏adu Rady. Osobie przys∏uguje prawo odwo∏ania na najbli˝szym
posiedzeniu Wa∏brzyskiej Rady Po˝ytku Publicznego.

§ 9

1. Rada opracowuje na swoich posiedzeniach wnioski i wyra˝a opinie.

2. Decyzje Rady podejmowane w postaci wniosków przyjmowane sà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.

§ 10

1. Cz∏onkowie Rady powiadamiani sà o planowanym posiedzeniu na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
Wraz z zawiadomieniem przekazywany jest porzàdek obrad.

2. Porzàdek obrad mo˝e ulec zmianie na wniosek cz∏onków Rady na kolejnym posiedzeniu. 

3. Powiadomienie mo˝e odbyç si´ drogà pocztowà, faksowà lub elektronicznà.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin okreÊlony w ust. 1 mo˝e ulec skróceniu.
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