
UCHWAŁA NR XXIV/146/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 10 grudnia 2008 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasta ChełmŜa z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

na 2009 rok. 

 

 

        Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i 
Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje: 
 

 

        § 1. Przyjmuje się Program współpracy gminy miasta ChełmŜa z organizacjami   

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 

2009 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta. 

 

        § 3. Uchwała wchodzi w  Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                 Janusz Kalinowski 
                                                                                          

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

do uchwały nr XXIV/146/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 10 grudnia 2008 r.  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasta ChełmŜa z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku  

publicznego na 2009 rok. 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), działalnością poŜytku publicznego jest 
działalność społecznie uŜyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań 
publicznych. 

PowyŜsza ustawa nakłada na organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego  
uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku  publicznego.  

Program współpracy gminy miasta ChełmŜa z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2009 rok zwany dalej 
Programem obejmuje niektóre  zadania publiczne wymienione w art. 4 ust.1 w/w ustawy, 
które równocześnie są zadaniami własnymi gminy.  

Dotyczy to w szczególności zadań  w zakresie: 
-  pomocy społecznej, 
-  kultury, sztuki, 
-  wypoczynku dzieci i młodzieŜy, 
-  upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, 
-  ratownictwa i ochrony ludności, 
-  działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
-  przeciwdziałania patologiom społecznym, 
-  ochrony i kształtowania środowiska i przyrody, 
-  ochrony i promocji zdrowia. 
         Zadania ujęte w Programie zostały skonsultowane z przedstawicielami 16 organizacji 
pozarządowych działających na terenie miasta ChełmŜy. 

Ponadto Program zawiera informacje o planowanych kierunkach współdziałania 
pomiędzy gminą a organizacjami działającymi na terenie naszego miasta co zostało zapisane 
w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2007 – 2016. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze podjęcie uchwały jest zasadne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



         Załącznik 
         do uchwały nr XXIV/146/08 
         Rady Miejskiej ChełmŜy 
         z dnia 10 grudnia 2008 r. 
 
 

PROGRAM  WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA CHEŁM śA Z 

ORGANIZACJAMI  POZARZ ĄDOWYMI I INNYMI  

PODMIOTAMI PROWADZ ĄCYMI  DZIAŁALNO ŚĆ  

POśYTKU  PUBLICZNEGO 

NA ROK 2009. 

 
 
 
Wstęp 

 

      Na samorządzie gminy miasta ChełmŜa spoczywa obowiązek realizacji zadań 

publicznych, które słuŜą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Organizacje 

pozarządowe działające na rzecz chełmŜyńskiej społeczności wspierają samorząd                       

w rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych. Współpraca organizacji 

pozarządowych z samorządem terytorialnym stwarza szansę na lepsze zorganizowanie 

wspólnego celu jakim jest poprawa jakości Ŝycia mieszkańców gminy miasta ChełmŜa. 

Aktywne funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność poŜytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.) jest istotną cechą 

społeczeństwa demokratycznego, elementem, który spaja i aktywizuje lokalną społeczność. 

      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego                           

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nakłada na organy samorządu 

terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami, których działalność związana jest z realizacją zadań 

publicznych.  

Roczny program współpracy stanowi uszczegółowienie przedmiotu współpracy                       

w/w organizacji z gminą miasta ChełmŜa w 2009 r. 

 



I.  CELE  PROGRAMU 

 

 

    1.  Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

    2.  Prowadzenie efektywnych działań na rzecz mieszkańców. 

    3.  Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej ChełmŜan. 

    4.  Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, 

         wspólnotę lokalną oraz jej tradycje. 

 

 

II.  PRZEDMIOT  WSPÓŁPRACY 

 

    Przedmiotem współpracy władz gminy miasta ChełmŜa z organizacjami pozarządowymi 

jest: 

  1)  realizacja zadań gminy określonych w ustawach; 

  2)  podwyŜszanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców miasta; 

  3)  konsultowanie aktów prawa miejscowego. 

 

 

III.  PODMIOTY  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY 

 

     Program współpracy skierowany jest do : 

  1) organizacji pozarządowych tj. osób prawnych lub jednostek nie posiadających   

osobowości prawnej, w tym fundacji i stowarzyszeń, nie będących jednostkami sektora  

finansów  publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i nie  

działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cele publiczne związane  

z wykonywaniem zadań  publicznych  gminy; 

  2)  osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych 

Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, 

jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego; 

  3)  stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących działalność na terenie  

gminy miasta ChełmŜa i dla jej mieszkańców. 

 



 

IV.  FORMY  WSPÓŁPRACY 

 

    1. Identyfikacja organizacji działających na terenie miasta, w tym: 

  1) tworzenie bazy danych o organizacjach działających na terenie gminy; 

  2) określenie oczekiwań i potrzeb organizacji w zakresie współpracy z gminą. 

 

    2. Określenie poziomów współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym: 

 1) zapraszanie przedstawicieli na posiedzenia Rady Miejskiej i komisji rady z prawem 

zabierania głosu; 

 2) przekazanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub 

realizowanych zadaniach sfery publicznej, bieŜąca wymiana informacji między 

samorządem, a organizacjami pozarządowymi; 

 3) publikowanie waŜnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez gminę  

i organizacje pozarządowe na stronie internetowej gminy i w gazetach lokalnych; 

 4) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej oraz  

posiedzeniach komisji rady, podczas których dyskutowane będą projekty uchwał  

odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji; 

 5) stworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym  

i inicjatywnym. 

 

    3. Pomoc w zakresie podnoszenia profesjonalizmu działania organizacji pozarządowych w 

tym: 

  1) udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

w zakresie objętym działalnością tych organizacji; 

  2) pomoc informacyjna w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń  

i wydawanych  publikacji; 

  3) udzielania pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi  

i instytucjami samorządowymi innych regionów; 

  4) udzielanie informacji w zakresie moŜliwości pozyskiwania środków finansowych  

z innych  źródeł niŜ budŜet miasta; 

  5) promowanie przez gminę działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego 

wizerunku. 

 



 

V.  WYKAZ  ZADA Ń  PUBLICZNYCH  DO  REALIZACJI 

 

    W ramach priorytetowych zadań na 2009 r. gmina miasta ChełmŜa dofinansuje realizacje 

następujących zadań w zakresie: 

 

  1) pomocy społecznej i charytatywnej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  

      Ŝyciowej, wyrównywania szans tych rodzin, zapobieganie patologiom społecznym, 

wspierane zadanie: wychodzenie z bezdomności, pomoc najbardziej potrzebującym –  

      imprezy charytatywne, zbiórki publiczne; 

 

  2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wspierane zadanie: integracja ze 

środowiskiem ludzi zdrowych poprzez organizacje imprez integracyjno – 

rekreacyjnych; 

 

  3) ochrony i promocji zdrowia, wspierane zadanie: propagowanie zdrowego stylu Ŝycia, 

funkcjonowanie punktów profilaktycznych, prowadzenie akcji profilaktycznych, 

organizacja olimpiad, konkursów, honorowe krwiodawstwo, działalność oświatowo-

zdrowotna wśród dzieci i młodzieŜy; 

 

  4) ratownictwa i ochrony ludności, wspierane zadanie: zapewnienie bezpieczeństwa 

wypoczywającym nad wodą; 

 

  5) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy, wspierane zadanie: organizacja 

rajdów, imprez dla dzieci i młodzieŜy, wspieranie inicjatyw turystycznych; 

 

  6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspierane zadanie: organizowanie  

festiwali, konkursów, przeglądów, imprez miejskich w tym o charakterze 

rocznicowym, informowanie społeczności lokalnej o wydarzeniach związanych z 

miastem w prasie wydawanej na terenie gminy miasta ChełmŜa; 

 

  7) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierane zadanie: szkolenie dzieci  

i młodzieŜy szczególnie uzdolnionej w róŜnych dziedzinach sportu; 

 



  8) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, wspierane zadanie:  

prowadzenie kontroli w zakresie zapobiegania niszczenia środowiska naturalnego  

i przyrody; 

 

  9) przeciwdziałanie patologiom społecznym, wspierane zadanie: kompleksowa socjalizacja 

rodzin z uzaleŜnieniami, w tym z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 

VI.  ZLECANIE   REALIZACJI  ZADA Ń  PUBLICZNYCH 

 

    1. Zlecanie zadań publicznych polega na : 

  1)  powierzaniu wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji; 

  2) wspieraniu takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

    2. Zadania powierza się podmiotom i organizacjom wymienionym w rozdziale                         

III Programu, realizujących zadania wynikające z sfery zadań publicznych. 

 

    3. Wsparcia udziela się podmiotom i organizacjom wymienionym w rozdziale                       

III Programu, prowadzącym działalność statutową w danej sferze zadań publicznych. 

 

VII.  FINANSOWANIE  PROGRAMU 

 

    Środki przeznaczone na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i innym 

podmiotom zostaną określone w uchwale budŜetowej na 2009 rok.  

 

 

 

 

 

 

 


