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Uchwała Nr XXXIV/308/2006 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 15 marca 2006 r. 

 
 
w sprawie przyj�cia Programu współpracy Gminy Sandomierz z 
organizacjami pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi 
działalno�� po�ytku publicznego w roku 2006. 
 
 
                   Na podstawie  art. 5 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  
o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, 
poz. 873 z pó�n. zm. ), Rada Miasta uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1 
 
Uchwala si� Program współpracy Gminy Sandomierz z organizacjami 
pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku 
publicznego w roku 2006, stanowi�cy zał�cznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �wi�tokrzyskiego. 
 

Przewodnicz�cy  
Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski 
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Zał�cznik 
do Uchwały Nr 
XXXIV/308/2006  
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 15 marca 2006 r. 

 
                                     
 
 
 

Program 
współpracy Gminy Sandomierz z organizacjami pozarz�dowymi oraz 

innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku publicznego w roku 
2006. 

 
 
 

Wst�p 
 
 
           Organizacje Pozarz�dowe i ich działalno�� w sposób istotny wpływaj� na rozwój 
społecze�stwa obywatelskiego, przyczyniaj�c si� jednocze�nie do aktywizacji i integracji 
lokalnych społeczno�ci, co ma bezpo�redni zwi�zek z podstawowymi zasadami ustroju 
demokratycznego. 
           Na terenie Sandomierza działa wiele organizacji pozarz�dowych, skupiaj�cych ludzi o 
bardzo zró�nicowanych zainteresowaniach i pasjach nie oboj�tnych na wydarzenia w kraju, 
regionie i mie�cie.  

Ich aktywno�� przejawia si� w wielu dziedzinach, takich jak wszelkiego rodzaju 
pomoc potrzebuj�cym, kształtowanie postaw obywatelskich, kształtowanie �wiadomo�ci 
ekologicznej, edukacja czy te� upowszechnianie nauki, kultury, sportu b�d� zdrowego stylu 
�ycia.  

Dzi�ki aktywno�ci podejmowanej zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z 
władzami samorz�dowymi, znacznie wzbogacony zostaje zakres działa� na rzecz 
mieszka�ców Miasta, ze szczególnym uwzgl�dnieniem najbardziej potrzebuj�cych opieki i 
wsparcia. 
            Rada Miasta Sandomierza stoi na stanowisku, �e wspomaganie organizacji 
pozarz�dowych jest realizacj� konstytucyjnej zasady pomocniczo�ci, umacniaj�cej 
uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Rada jest przekonana, �e wszelka współpraca z 
obywatelami winna realizowa� si� na zasadach partnerstwa  i suwerenno�ci stron. Bior�c pod 
uwag�  sprawne funkcjonowanie organizacji pozarz�dowych, współpraca ta pozwala na 
istotne odci��enie sektora publicznego w realizacji niektórych zada�.  
           Uchwalenie niniejszego Programu jest wyrazem polityki władz Miasta wobec 
organizacji pozarz�dowych, maj�cej na uwadze zapewnienie organizacjom  lepszych 
warunków  funkcjonowania oraz wspieranie ich własnych inicjatyw i działa� na terenie 
miasta. 
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§ 1 
 
 

Program współpracy Gminy Sandomierz z organizacjami pozarz�dowymi, 
działaj�cymi na jego terenie lub na rzecz jego mieszka�ców, zwany dalej programem stanowi 
element polityki społecznej i finansowej Miasta. 
 
                                                                         § 2 
 
 

1. Program okre�la zasady, zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami 
pozarz�dowymi w prowadzeniu działalno�ci w sferze zada� publicznych,  o których 
mowa w art. 4 ustawy o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie, ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem w roku 2006 zada�: 

 
1) ochrona i promocja zdrowia, 
2) profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
3) nauka, edukacja, o�wiata i wychowanie, 
4) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
6) działalno�� charytatywna i pomoc społeczna, 
7) ekologia i ochrona �rodowiska.  

 
 
                                                                     § 3 
 
1. Ze strony Gminy program realizuje: 

1. Rada Miasta - w zakresie wytyczania zało�e� polityki społecznej i finansowej 
Gminy, 

2. Burmistrz - w zakresie realizacji zało�e� powy�szej polityki, przyznawania dotacji 
celowych i innych form pomocy, 

3. Wydziały Urz�du Miejskiego – w zakresie bie��cej współpracy z organizacjami 
pozarz�dowymi. 

 
2. Ze strony przedmiotowych organizacji współpracuj�cych z Gmin�, przy realizacji 
programu współdziałaj� organizacje pozarz�dowe i inne podmioty prowadz�ce działalno�� 
po�ytku publicznego na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszka�ców. 
 

§ 4 
 
1. Zadania wymienione w § 2 ust. 1 obejmuj� w szczególno�ci: 

1. prowadzenie programów edukacyjnych oraz organizacj� konkursów o tematyce 
przyrodniczej i �rodowiskowej, 

2. propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno 
szkoleniowych, 

3. szkolenie sportowe dzieci i młodzie�y, 
4. organizacja imprez, zawodów, turniejów sportowych, 
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5. organizacja szkoleniowych obozów sportowych, 
6. organizowanie i prowadzenie sportowych zaj�� pozalekcyjnych, 
7. bie��ce utrzymanie i popraw� stanu technicznego istniej�cej bazy sportowej, 
8. zabezpieczenie niezb�dnego sprz�tu sportowego i strojów sportowych, 
9. organizowanie festiwali i koncertów muzycznych, 
10. organizowanie spektakli teatralnych i tanecznych, 
11. organizowanie plenerów, wystaw, konkursów, warsztatów i przegl�dów twórczo�ci 

artystycznej, 
12. działanie na rzecz promocji młodych twórców i artystów, 
13. wspieranie działalno�ci wydawniczej, 
14. organizowanie imprez masowych, 
15. organizowanie seminariów i konferencji naukowych, 
16. organizowanie niekonwencjonalnych form edukacji w zakresie kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego dla ró�nych grup wiekowych, 
17. wspieranie inicjatyw kulturalnych zwi�zanych z rewitalizacj� historycznych obszarów 

miasta, w tym projektów słu��cych ochronie dziedzictwa kulturowego miasta 
Sandomierza,  

18.  inicjowanie nowatorskich przedsi�wzi��, słu��cych propagowaniu dorobku 
kulturalnego „małych ojczyzn”, dla kreowania jak najkorzystniejszego wizerunku 
Polski w strukturach Unii Europejskiej, 

19. wspomaganie działalno�ci o�rodków wsparcia dla osób bezdomnych, 
niepełnosprawnych, 

20. tworzenie warunków do prowadzenia rehabilitacji psychicznej i fizycznej dla osób 
niepełnosprawnych,                                                         

21. zwi�kszenie dost�pno�ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzale�nionych i współuzale�nionych od alkoholu oraz ofiar przemocy, 

22. prowadzenie działalno�ci profilaktycznej oraz informacyjno-edukacyjnej dla dzieci, 
młodzie�y i dorosłych w zakresie alkoholizmu i narkomanii, 

23. realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego, dla dzieci z rodzin dotkni�tych 
problemem alkoholowym, w ramach akcji wypoczynku letniego, 

24. wspomaganie działalno�ci punktu wsparcia dla osób dotkni�tych chorob� 
nowotworow�, 

25.  wspomaganie działalno�ci punktu wsparcia dla osób dotkni�tych chorob� psychiczn�, 
26. organizacja szkole� z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzie�y szkolnej, 
27. zorganizowanie dla mieszka�ców Sandomierza bada� diagnostycznych w zakresie 

profilaktyki raka piersi i raka gruczołu krokowego, 
28. wspomaganie działalno�ci punktu wsparcia dla osób niewidomych, 
29. wspomaganie działalno�ci punktu wsparcia dla osób głuchoniemych, 
30. wspomaganie działalno�ci organizacji charytatywnych, �wiadcz�cych nieodpłatne 

usługi piel�gnacyjno-socjalne na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i 
w podeszłym wieku, 

31. wspieranie działalno�ci na rzecz byłych �ołnierzy zawodowych, inwalidów 
wojennych, wojskowych oraz kombatantów, 

32. wspieranie działalno�ci organizacji upowszechniaj�cych w społecze�stwie 
patriotyczne tradycje, 

33. wspieranie działalno�ci punktu wsparcia dla emerytów, rencistów i inwalidów. 
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§ 5 

 
1.  Formy współpracy oraz zlecanie realizacji zada� publicznych, o których mowa w § 2 ust. 1 
mog� mie� formy: 
   

1. powierzania wykonywania zada� publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na  
finansowanie ich realizacji, 

2. wspierania takich zada�, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 
3. działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarz�dowych, np. 

konsultacje, szkolenia, konferencje, 
4. udzielanie informacji o innych ni� bud�et Miasta �ródłach dofinansowania inicjatyw 

organizacji pozarz�dowych, 
5. udost�pnianie informacji o projektach realizowanych przez organizacje pozarz�dowe 

działaj�ce na terenie Miasta Sandomierza, 
6. wspieranie działa� organizacji pozarz�dowych, maj�cych na celu propagowanie w�ród 

mieszka�ców Sandomierza idei integracji europejskiej. 
 
2.  W celu realizacji zada�, o których mowa w ust. 1 Burmistrz Miasta ma prawo tworzenia 
wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, zło�onych z przedstawicieli: 
organizacji pozarz�dowych, Rady Miasta Sandomierza i Urz�du Miejskiego. 

 
 

§ 6 
 
Wspieranie oraz powierzanie zada�, z zakresu uj�tego w § 2, odbywa si� w trybie 

otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarz�dowych ogłaszanych i przeprowadzanych 
przez Burmistrza Miasta, zgodnie z ustaw� z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno�ci po�ytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pó�n. zm.). 
 
 

§ 7 
 

Wysoko�� �rodków przeznaczanych na dotacje dla organizacji pozarz�dowych na 
realizacj� zada�, o których mowa w § 4, okre�la corocznie Rada Miasta uchwał� bud�etow�. 
 
  
                                                                                                                               

§ 8 
 

W sprawach nie uregulowanych w programie maj� zastosowanie obowi�zuj�ce 
przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno�ci po�ytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pó�n. zm.), ustawa z dnia  
24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzaj�ce ustaw� o działalno�ci po�ytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874) oraz rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz.U. Dz 2005 r. Nr 264, poz. 2207). 
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UZASADNIENIE 

 
 
 
 

Obowi�zek podj�cia niniejszej uchwały nakładaj� na gminy 
przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno�ci po�ytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z 
pó�n. zm.).   
 


