
1 

Załącznik do Uchwały 
Nr XIII/73/07 
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 grudnia 2007 r. 

 
Program współpracy miasta Hajnówka 

z organizacjami pozarządowymi w 2008 r. 
 
 

§ 1 

1. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o: 

1) programie – naleŜy przez to rozumieć Program współpracy miasta Hajnówka 
z organizacjami pozarządowymi w 2008 r.; 

2) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.                      
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 
późn. zm.); 

3) organizacjach – naleŜy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz osoby 
prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 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, jeŜeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności poŜytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego. 

2. Celem nadrzędnym programu jest: 

1) wzrost efektywności działania na rzecz mieszkańców miasta Hajnówka w 
szczególności poprzez skuteczne wykonywanie zadań własnych wynikających 
z przepisów prawa we współpracy z organizacjami oraz poprzez wspieranie 
organizacji pozarządowych w realizacji waŜnych celów społecznych; 

2) zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych na realizację 
zadań w sferze poŜytku publicznego. 

3. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych 
miasta Hajnówka z organizacjami, a takŜe priorytety realizowanych zadań publicznych. 

§ 2 

Cele współpracy 

1. Celem Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi w 
2008 r. jest: 
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1) uzupełnienie działań miasta w zakresie wykraczającym poza zadania 
realizowane przez struktury samorządowe; 

2) rozwiązywanie waŜnych problemów społeczności lokalnej we współpracy z 
organizacjami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego; 

3) poprawa jakości Ŝycia mieszkańców miasta Hajnówka poprzez celniejsze 
zidentyfikowanie potrzeb społeczności lokalnych; 

4) włączenie partnerów – organizacji w proces świadczenia usług w sferze 
publicznej; 

5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności 
lokalnej; 

6) promocja miasta Hajnówka jako miasta otwartego na potrzeby społeczności 
lokalnych. 

§ 3 
Formy  współpracy 

 
1. Formy współpracy o charakterze finansowym: 
 

1) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 
jego realizację; 

2) wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 
częściowe dofinansowanie jego realizacji. 

 
2. Formy współpracy o charakterze niefinansowym: 

 
1) inicjowanie działań aktywizujących hajnowskie organizacje oraz otwartość na 

pomysły działań zgłaszanych przez organizacje; 
2) doradztwo ze strony pracowników Urzędu, udzielanie organizacjom pomocy 

merytorycznej, np. informowanie o zasadach udzielania dotacji; 
3) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania; 
4) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w tym  

z funduszy Unii Europejskiej; 
5) udostępnianie podmiotom prowadzącym działalność poŜytku publicznego lokali 

na spotkania związane z realizacją programu i prowadzeniem statutowej 
działalności; 

6) udostępnianie stron internetowych Urzędu Miasta oraz Gazety Hajnowskiej do 
publikacji informacji dotyczących działalności organizacji współpracujących z 
miastem Hajnówka, publikowanie informacji dotyczących zarówno działań 
podejmowanych przez samorząd jak i organizacje, przekazywanie poprzez 
wymienione media bieŜących informacji związanych z realizacją programu; 

7) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć 
miasta Hajnówka i organizacji; 

8) prowadzenie działalności promującej wspólne działania poprzez umieszczanie 
na materiałach informacyjnych związanych z realizacją dotowanego projektu 
informacji o dofinansowaniu projektów przez Burmistrza Miasta Hajnówka; 
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9) powoływanie, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów doradczo-
konsultacyjnych, których zadaniem jest w szczególności proponowanie              
i przygotowywanie partnerskich działań oraz rozpowszechnianie informacji      
o nich; 

10) upowszechnianie i wspieranie wolontariatu jako czynnika rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. 

 

§ 4 

Zasady współpracy, priorytety realizowanych zadań publicznych 

1. Podstawowym kryterium decydującym o współpracy z organizacjami jest 
prowadzenie przez te organizacje działalności na rzecz mieszkańców miasta Hajnówka. 
O wsparcie mogą ubiegać się organizacje, które prowadzą częściową lub całą swoją 
działalność na terenie miasta Hajnówka.  
2. Miasto Hajnówka będzie zlecać realizację zadań publicznych w oparciu o zasady 
określone w ustawie. Wśród zadań publicznych zaliczanych do sfery poŜytku 
publicznego wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, priorytetowo będą traktowane zadania 
z  zakresu: 

1) nauki, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy, w tym 
m.in. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, promowanie 
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i wychowawczym zawierających 
elementy profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz 
edukacji w zakresie kształtowania właściwych postaw społecznych, wspieranie 
aktywnych form spędzania czasu wolnego; 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym m.in. wspieranie imprez 
kulturalnych mających na celu rozwój Ŝycia kulturalnego w Hajnówce oraz 
promowanie wizerunku miasta w regionie i kraju, wspieranie projektów 
realizowanych przez instytucje kultury, stowarzyszenia i inne podmioty 
działające w sferze kultury i sztuki; 

3) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym m.in. wspieranie 

działalności klubów sportowych, stowarzyszeń oraz organizacji sportowych 
działających na terenie miasta, w szczególności w zakresie szkolenia 
sportowego dzieci i młodzieŜy;  

5) ochrony i promocji zdrowia, w tym działania podejmowane na rzecz 
profilaktyki, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz terapii dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu;  

6) pomocy społecznej, w tym w szczególności wydawanie posiłków dla ubogich 
oraz udzielanie schroniska mieszkalnego w przypadkach losowych i 
kryzysowych; 
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7) ochrony zwierząt, w tym zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez 
prowadzenie przytuliska dla zwierząt bezdomnych i wolno Ŝyjących z terenu 
miasta Hajnówka. 

§ 5 
Inne obszary współpracy 

 
Burmistrz Miasta Hajnówka moŜe w drodze zarządzenia, przez ogłoszenie otwartych 
konkursów ofert wskazać inne zadania ze sfery zadań publicznych, niŜ określone w § 4, 
które będą wymagały realizacji z uwagi na stwierdzone potrzeby mieszkańców miasta 
lub na wniosek organizacji. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zabezpieczenie w 
budŜecie Gminy Miejskiej Hajnówka środków finansowych na dotowane zadania. 
 

§ 6 
Zlecanie zadań 

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzanego w oparciu o przepisy 
ustawy. Zasady procedury konkursowej oraz skład Komisji Opiniującej określa 
Burmistrz Miasta Hajnówka zarządzeniem. Wnioski pod względem formalnym 
sprawdza Referat Polityki Gospodarczej, a w razie stwierdzenia ewnetualnych braków 
wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, 
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W dalszej kolejności wnioski 
opiniowane są przez: 

1) Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji 
zadań finansowanych z Funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi; 

2) Komisję Opiniującą w zakresie pozostałych zadań. 
 

2. Burmistrz Miasta Hajnówka podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji biorąc pod 
uwagę ocenę oferty przez Komisje i wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
realizację zadania.  
 
3. Dotacje nie mogą być udzielone na: 

1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budŜetu miasta lub jego 
funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów; 

2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć; 

3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; 

4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego; 

5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym. 
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4. Informację o przyznanych dotacjach zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Hajnówka. 

5. Formę, terminy przekazania dotacji oraz jej rozliczenia określi umowa podpisana 
pomiędzy organizacją, a Burmistrzem Miasta Hajnówka zgodnie z wymogami ustawy. 
Kontrolę prawidłowości i efektywności wykorzystania przekazanych środków prowadzić 
będą pracownicy Urzędu Miasta. 

6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych 
określi uchwała budŜetowa Miasta Hajnówka na rok 2008. 

§ 7 
Informowanie 

 
1. Mieszkańcy będą informowani o działaniach realizowanych wspólnie przez samorząd 
i organizacje poprzez informacje zamieszczane: 

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka www.hajnowka.pl; 
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na 

zamieszczanie ogłoszeń; 
3) ogłoszenia o konkursach zamieszczone będą w dzienniku o zasięgu regionalnym, 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na jego 
stronie internetowej. 

 
2. Wszelkie informacje istotne z punktu widzenia hajnowskich organizacji 
pozarządowych będą systematycznie zamieszczane i aktualizowane na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Hajnówka www.hajnowka.pl. 
 
3. Organizacje mogą składać Burmistrzowi Miasta Hajnówka wnioski, uwagi i 
propozycje dotyczące funkcjonowania programu. 
 
4. Burmistrz Miasta Hajnówka po zakończeniu roku budŜetowego przedstawi Radzie 
Miasta Hajnówka informację o sposobie i efektach realizacji programu w 2008 r. W 
szczególności w zakresie oceny współpracy stosowane będą wymienione wskaźniki: 

1) liczba osób, które były adresatami realizowanych zadań publicznych; 
2) liczba osób zaangaŜowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację 

zadań publicznych; 
3) liczba ogłoszonych konkursów ofert; 
4) liczba podmiotów, którym zostały przyznane dotacje – liczba zawartych umów; 
5) wysokość kwot przekazanych dotacji w ramach poszczególnych konkursów; 
6) wielkość wkładu własnego podmiotów w realizację zadań publicznych. 

 


