
Id: 8653D5DB-528B-46C1-A710-D8DD0FFC9C6B. Uchwalony Strona 1

UCHWAŁA NR XIV/142/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r. 

Na podstawie art.18 ust.1i ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się program współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza 

Janusz Sochacki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/142/2011 

Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 21 grudnia 2011 r. 

Program Współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku. 

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegow 2012 roku. 

§ 2. Postanowienia ogólne. 

1. Ilekroć w uchwale mowa jest o: a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536); b) programie - 
należy przez to rozumieć program współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku; c) Mieście - należy przez to rozumieć 
Miasto Sandomierz; d) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy; e) organizacjach 
pożytku publicznego - należy przez to rozumieć organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 pkt 1 i 4, o których mowa w art. 20 ustawy; f) dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 126 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

2. Program jest elementem długofalowej strategii rozwoju miasta, zwłaszcza w zakresie realizowania lokalnej 
polityki społecznej ujętej w trybie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Sandomierza na lata 2007-2015. 

3. Program określa cele, zasady, podmiot, przedmiot, formę, priorytetowe zadania publiczne, okres i sposób 
realizacji programu, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, sposób oceny współpracy 
organów samorządowych Miasta Sandomierzaz organizacjami pozarządowymi, informację o sposobie tworzenia 
programu i przebiegu konsultacji oraz tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania 
wniosków w otwartych konkursach. 

§ 3. Cele Programu. 1. Zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Miasta wynikającychz 
przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych.2. Umacnianie w świadomości 
społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje. 3. 
Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej.4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
poprzez aktywizację społeczności lokalnej.5. Prowadzenie nowatorskich i efektywniejszych działań na rzecz 
mieszkańców. 6. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 7. Poprawa jakości 
życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych. 8. Tworzenie systemowych rozwiązań ważnych dla 
funkcjonowania Miasta. 

§ 4. Zasady współpracy . 1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.2. Zasada 
pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym. Wskazuje podział zadań między sektorem publicznym, 
a obywatelskim ukierunkowanych na umacnianie obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczanie 
interwencjonizmu państwai administracji lokalnej.3. Zasada suwerenności stron przejawia się w poszanowaniu 
autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nie ingerowaniu w sprawy wewnętrzne.4. Zasada 
partnerstwa oznacza współpracę równoprawnych partnerów na warunkach określanych stosowną umową lub 
porozumieniem.5. Zasada efektywności polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektóww 
realizacji zadań publicznych.6. Zasada jawności oznacza, iż wszystkie zasady współpracy Miasta z organizacjami 
pozarządowymi są jawne, powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych 
procedur i kryteriów.7. Zasada uczciwej konkurencji polega na udzielaniu wszystkim podmiotom tych samych 
informacji odnośnie wykonywanych działań, a także stosowaniu jednakowych kryteriów wspierania wszystkich 
organizacji pozarządowych, w tym stosowaniu jednakowych kryteriów przy podejmowaniu decyzji odnośnie 
finansowania działań tych podmiotów. 
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§ 5. Podmioty współpracy . Podmiotami realizującymi współpracę są:1) Rada Miasta i jej Komisje - 
w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Miasta oraz priorytetów w sferze współpracy 
z organizacjami pozarządowymi;2) Burmistrz Sandomierza - w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę 
Miasta;3) Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na terenie Sandomierza lub dla jego 
mieszkańców - bez względu na siedzibę organizacji. 

§ 6. Przedmiot współpracy . 

1. Przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych 
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy. 

2. Do priorytetowych obszarów współpracy należą zadania: 1) w zakresie pomocy społecznej:a) zwiększanie 
liczby miejsc dla zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku, b) pomoc 
mieszkańcom Sandomierza znajdującym się w trudnej sytuacji, c) podejmowanie działań prowadzących do pełnego 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej i wyrównywania ich szans – w szczególności 
w zakresie samodzielnego i aktywnego życia, edukacji i zatrudnienia.d) usprawnienie systemu pomocy osobom 
znajdującym się w sytuacji kryzysowej,e) wspomaganie wolontariatu, f) tworzenie warunków dla rozwoju 
aktywnościi samodzielności osób starszych, w szczególności wpieranie samopomocowych form aktywizacji tych 
osób, g) organizowanie pomocy osobom bezdomnym, tworzenie systemu wychodzenia z bezdomności, 
angażowanie osób wykluczonych społecznie do poprawy swojej sytuacji, pomoc osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym; h) aktywizacja osób pozostających bez pracy, i) organizowanie pomocy ofiarom 
katastrof i klęsk, j) wspomaganie aktywności mieszkańców na rzecz poprawy jakości życia w Sandomierzu, k) 
wszechstronne wspomaganie rodzin, 2) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego:a) zwiększanie dostępu 
mieszkańców do dóbr kultury na terenie Sandomierza,b) upowszechnianie kultury, c) edukacja kulturalna dzieci 
i młodzieży, d) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony obiektów 
zabytkowych,e) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki, w tym twórczości artystycznej oraz organizowanie 
przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę Miasta; 3) w zakresie ochronyi promocji zdrowia:a) 
popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób, szczególnie cywilizacyjnych. b) 
popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z uzależnienia od tytoniu, alkoholu 
i narkotyków, leków oraz innych środków i zachowań stanowiących zagrożenie dla zdrowia. c) promocja i ochrona 
zdrowia, szczególnie w tych obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony 
zdrowia.d) propagowanie idei oraz wspieranie przynależności do sieci zdrowych szkół, przedszkolii placówek 
medycznych 4) w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji: a) wspieranie działań na rzecz rozwoju sportu 
i rekreacji mieszkańców Miasta, w tym osób niepełnosprawnych,b) tworzenie warunków pozwalających na 
osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, c) 
organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych, d) organizowanie obozów szkoleniowo-sportowych,e) wspieranie 
organizacji imprez i widowisk sportowych, f) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze 
wykorzystanie walorów sportowych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Wisły, g) wspieranie organizacji 
imprez krajoznawczych na terenie Miasta; 5) w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 6) w zakresie 
edukacji: a) prowadzenie alternatywnych form edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży. b) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności mieszkańców Miasta, w szczególności dzieci 
i młodzieży,c) popularyzacja tradycji narodowych i patriotyzmu, d) wzmacnianie tożsamości lokalneji regionalnej, 
e) rozwój demokracji, propagowanie wolności i praw człowieka, f) wspomaganie działań popularyzujących 
szczególne osiągnięcia Sandomierzan w różnych dziedzinach,g) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, 
w tym upowszechnianie wiedzyo funkcjonowaniu Unii Europejskiej, h) organizowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, w tym w zakresie sportu i rekreacji. 7) w zakresie działalności wspomagającej organizacje 
pozarządowe:a) wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji ich 
pracy,8) działania proekologiczne, w tym edukacja ekologiczna, upowszechnianie idei ochrony zwierząt 
i dziedzictwa przyrodniczego, promowanie zachowań proekologicznych związanychz korzystaniem ze środowiska 
naturalnego, w tym właściwa gospodarka wodna oraz odpadowa; 9) wspomaganie przedsiębiorczości, 10) 
w zakresie współpracy międzynarodowej: a) upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z kontaktów 
partnerskich Sandomierza z innymi miastami w kraju i poza jego granicami; b) propagowanie aktywnego 
kreowania tych kontaktów przez organizacje pozarządowe; 11) w zakresie działalności wspomagającej rozwój 
wspólnoty społeczności lokalnych: wspieranie działań realizowanych przez lokalne społeczności. 

3. Przedmiotem współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi może być wspólne 
określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb oraz tworzenie systemowych rozwiązań problemów. 

§ 7. Formy współpracy . Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy 
finansowe oraz pozafinansowe. 
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§ 8. Finansowe formy współpracy . 1. Do finansowej formy współpracy stosuje się przepisy ustaw będących 
podstawą prawną uchwały w sprawie przyjęcia niniejszego programu. 2. Dopuszcza się możliwość wsparcia 
finansowego w formie finansowania lub dofinansowania "wkładu własnego" organizacjom pozarządowym 
realizującym projekty, służące realizacji zadań publicznych Miasta, współfinansowane ze środków europejskich 
i innych środków pomocowych. 

§ 9. Pozafinansowe formy współpracy . 

1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi w sferze informacyjnej polega w szczególności na: 

1) prowadzeniu i aktualizacji serwisu informacyjnego na stronie internetowej Miasta www.sandomierz.pl; 2) 
informowaniu na stronach internetowych: BIP i www.sandomierz.pl, w szczególności o ogłaszanych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych i ich rozstrzygnięciach, 3) prowadzeniu i aktualizacji 
elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne oraz rejestru 
organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych; 4) 
przekazywaniu informacji za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych o realizacji zadań publicznych. 

2. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi w sferze organizacyjnej polega w szczególności na: 

1) tworzeniu lub współtworzeniu i aktywnym udziale w pracach wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym 
i doradczym;2) współorganizowaniu konferencji oraz forów tematycznych ds. organizacji pozarządowych, 
dobroczynności, dzieci i młodzieży, seniorów, wykluczenia społecznego i innych wg 
potrzeb;3) przygotowywaniu i monitorowaniu porozumień zawieranych przez Miasto z organizacjami 
pozarządowymi na realizację zadań publicznych. 

3. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi w sferze szkoleniowej polegaw szczególności na: 

1) inicjowaniu lub współorganizowaniu szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze 
zadań publicznych realizowanych we współpracyz Miastem; 2) inicjowaniu lub współorganizowaniu szkoleń 
dotyczących pozyskiwania środków z funduszy europejskich i innych środków pomocowych; 

4. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi w innych formach polega w szczególności na: 

1) konsultowaniu projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ich celami 
statutowymi; 2) opiniowaniu działalności organizacji pozarządowych oraz udzielaniu rekomendacji; 3) 
udzielaniu pomocy w przygotowywaniu aplikacji programów, których realizacja wymaga współpracy kilku 
podmiotów; 4) wspomaganiu organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze 
środków europejskich i innych środków pomocowych; 5) udzielaniu pomocy w nawiązaniu kontaktów 
międzynarodowych; 6) promocji działalności organizacji pozarządowych w mediach; 7) umożliwianiu dostępu 
do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania spotkań organizacji, realizujących zadania 
publiczne na rzecz Miasta i jego mieszkańców. 8) przygotowywaniu sprawozdań i analiz dotyczących realizacji 
niniejszej uchwały; 9) angażowaniu organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń, prezentacji 
osiągnięć. 

§ 10. Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartym 
konkursie ofert. Burmistrz Miasta Sandomierza powołuje zarządzeniem Komisję Konkursową otwartych 
konkursów ofert na realizację w Sandomierzu zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej 
przez podmioty prowadzące działalność pożytku w 2012 roku w zakresie: Kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, Kultury fizycznej i sportu, Ochrony i promocji zdrowia, Działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
Przeciwdziałania patologiom społecznym oraz Ochrony zwierząt. Komisje Konkursowe powoływane są 
niezwłocznie po zamknięciu konkursów. 

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Sandomierza oraz osoby reprezentujące 
organizacje pozarządowe. W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, 
osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs 
dotyczy. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe będą powoływane w skład Komisji Konkursowej 
spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje. Do każdego konkursu powoływana będzie odrębna 
Komisja Konkursowa. W tym celu opublikowane zastanie na stronie internetowej www.sandomierz.pl oraz 
umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ogłoszenieo przyjmowaniu zgłoszeń 
przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej. Burmistrz Miasta 
Sandomierza, jako organ administracji publicznej ogłaszający konkurs, spośród osób zgłoszonych przez 
organizacje pozarządowe powoła dwóch członków Komisji Konkursowej. W skład Komisji Konkursowych nie 
mogą wchodzić przedstawiciele tych organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę na realizację zadania 
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publicznego. Do członków Komisji Konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 1) ocenia 
możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, 2) ocenia przedstawioną kalkulację 
kosztów realizacji zadania publicznego, 3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, 
przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne, 4) w przypadku zlecania 
realizacji zadania publicznego w formie wspierania, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową 
udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania 
publicznego,5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym 
świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych 
zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone 
zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 
środków. Udział w pracach Komisji Konkursowych jest nieodpłatny. Członkom Komisji Konkursowych nie 
przysługuje zwrot kosztów podróży. Z przebiegu prac Komisje Konkursowe sporządzają protokoły, które 
przedkładają Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Ostateczna decyzję w sprawie wyboru ofert oraz wysokości 
dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Sandomierza w oparciu o protokoły Komisji Konkursowych. 

§ 11. Okres realizacji programu. Gmina Sandomierz realizuje zadania publiczne we współpracy 
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie programu współpracy. Działania te 
obejmują rok 2012. 

§ 12. Sposób realizacji programu. Cele programu powinny być realizowanew szczególności poprzez: - 
wzajemne informowanie się Miasta i organizacji pozarządowycho kierunkach działań w celu zharmonizowania 
kierunków działań, - informowanie przez Miasto na stronach internetowych: BIP i www.sandomierz.pl 
o ogłoszonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych i ich rozstrzygnięciach, - zlecanie przez Miasto 
realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez powierzenie wykonywania zadań publicznych 
wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz 
z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie, - zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach 
określonych w ustawie, - umożliwianie organizacjom pozarządowym dostępu do miejskich lokalów oraz 
wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania spotkań organizacyjnych, - promowanie działalności organizacji 
pozarządowych w mediach poprzez przekazywanie im informacji o działalności organizacji pozarządowych, - 
informowanie o działalności organizacji pozarządowych, w szczególności działalności bieżącej, w serwisie 
informacyjnym na stronie www.sandomierz.pl, - wspomaganie organizacji pozarządowych w realizacji zadań 
publicznych dofinansowanych ze środków europejskich i innych środków pomocowych, - udzielanie pomocy 
w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, - tworzenie lub współtworzenie i aktywny udział w pracach 
wspólnych, zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym, - współorganizowanie konferencji oraz forów 
tematycznych ds. organizacji pozarządowych, dobroczynności, dzieci i młodzieży, seniorów, wykluczenia 
społecznego i innych, - przygotowywanie i monitorowanie porozumień zawartych przez Miasto z organizacjami 
pozarządowymi na realizację zadań publicznych. 

§ 13. Ocena realizacji programu 1. Burmistrz Sandomierza dokonuje oceny realizacji zadania zleconego 
organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie. 2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej 
realizacji programu Miasta z organizacjami pozarządowymi mogą być zgłaszane Burmistrzowi Sandomierza. 3. 
Uwagi, wnioskii propozycje, o których mowa w ust. 2, związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe 
zadaniami publicznymi, będą wykorzystywane do usprawnienia współpracy.4. Miernikami efektywności programu 
współpracy Miasta Sandomierzaz organizacjami pozarządowymi w 2012 roku będą: 1) liczba organizacji 
pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności; 2) liczba osób zaangażowanych 
w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy); 3) liczba osób, które były adresatami różnych działań 
publicznych; 4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań; 5) 
wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych 
na rzecz mieszkańców; 6) wysokość dofinansowania uzyskanego ze środków europejskich i innych środków 
pomocowych. 
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§ 14. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji. Program utworzony został 
na bazie projektu programu, który był konsultowanyz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy, zgodniez zapisami uchwały nr LIII/451/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 
2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiegow Sandomierzu, przesłany do siedzib organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie Sandomierza oraz w tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Uwagi i opinie co do projektu programu przesłać można było drogą pocztową, 
złożyć na piśmie bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu lub przesłać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostało 
sprawozdanie.Wyniki konsultacji opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Sandomierzu. 

§ 15. Finansowanie programu. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom 
pozarządowym odbywa się w ramach rocznego budżetu Miasta Sandomierzaw 2012 roku. Środki przeznaczone na 
ten cel w projekcie budżetu na 2012 rok - do kwoty 743.000,00zł. 
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Uzasadnienie

w sprawie Programu W spółpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.),nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia programów współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 

Organizacje pozarządowe i ich działalność w sposób istotny wpływają na rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, przyczyniając się jednocześnie do aktywizacji i integracji lokalnych społeczności, co ma 
bezpośredni związek z podstawowymi zasadami ustroju demokratycznego. 

Dzięki aktywności podejmowanej zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z władzami samorządowymi, 
znacznie wzbogacony zostaje zakres działań na rzecz miasta i jego mieszkańców. Wspomaganie organizacji 
pozarządowych jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich 
wspólnot. Nie ulega wątpliwości fakt, że wszelka współpraca z obywatelami winna realizować się na zasadach 
partnerstwa i suwerenności stron. Biorąc pod uwagę sprawne funkcjonowanie organizacji pozarządowych, 
współpraca z nimi pozwala na istotne odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań. Uchwalenie 
niniejszego Programu jest wyrazem polityki władz miejskich wobec organizacji pozarządowych, mającej na 
uwadze zapewnienie organizacjom lepszych warunków funkcjonowania oraz wspieranie zbieżnych 
z samorządowymi i ich własnych inicjatyw realizowanych na terenie miasta. Niniejsza uchwała stanowi przejaw 
współpracy Gminy Sandomierz z działającymi na jej terenie organizacjami pozarządowymi. 

Przyjmując Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, Miasto Sandomierz 
deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umocnienia lokalnych działań, stworzenia warunków do 
powstawania inicjatywi struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża chęć realizacji 
zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z ww. podmiotami. 


