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Zał�cznik 
do Uchwały Nr XIX/166/2008 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 19 marca 2008 r. 

 
 

 
Program 

współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarz�dowymi 
oraz innymi podmiotami 

prowadz�cymi działalno�� po�ytku publicznego 
w roku 2008. 

 
 
 

§ 1. 
 

Przyjmuje si� Program Współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami 
pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku 
publicznego w 2008 roku. 
 

§ 2. 
 

Postanowienia ogólne 
 
1. Ilekro� w uchwale mowa jest o: 
 
1) ustawie - nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  
z pó�n. zm.); 
 
2) programie - nale�y przez to rozumie� Program Współpracy Miasta 
Sandomierza z Organizacjami Pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami 
prowadz�cymi działalno�� po�ytku publicznego w 2008 roku; 
 
3) Mie�cie - nale�y przez to rozumie� Miasto Sandomierz; 
 
4) organizacjach pozarz�dowych - nale�y przez to rozumie� organizacje, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy; 
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5) organizacjach po�ytku publicznego - nale�y przez to rozumie� organizacje, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 20 ustawy; 
 
6) dotacji - rozumie si� przez to dotacje w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r Nr 15, 
poz. 148 ze zm.). 
 
2. Program jest elementem długofalowej strategii rozwoju miasta, zwłaszcza  
w zakresie realizowania lokalnej polityki społecznej uj�tej w trybie wdra�ania 
Planu Rozwoju Lokalnego Sandomierza na lata 2007-2015. 
 
3. Program okre�la cele, zasady, podmioty, przedmiot, formy oraz ocen� 
współpracy organów samorz�dowych Miasta Sandomierza z organizacjami 
pozarz�dowymi. 
 

§ 3. 
 

Cele Programu 
 
1. Zapewnienie efektywnego wykonywania zada� publicznych Miasta 
wynikaj�cych z przepisów prawa poprzez wł�czenie w ich realizacj� organizacji 
pozarz�dowych. 
 
2. Umacnianie w �wiadomo�ci społecznej poczucia odpowiedzialno�ci za siebie, 
swoje otoczenie, wspólnot� lokaln� oraz jej tradycje. 
 
3. Tworzenie warunków do zwi�kszenia aktywno�ci społecznej. 
 
4. Budowanie społecze�stwa obywatelskiego, poprzez aktywizacj� społeczno�ci 
lokalnej. 
 
5. Prowadzenie nowatorskich i efektywniejszych działa� na rzecz mieszka�ców. 
 
6. Zwi�kszenie udziału mieszka�ców w rozwi�zywaniu lokalnych problemów. 
 
7. Poprawa jako�ci �ycia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych. 
 
8. Tworzenie systemowych rozwi�za� wa�nych dla funkcjonowania Miasta. 
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§ 4. 

 
Zasady współpracy 

 
1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarz�dowymi odbywa si� na zasadach: 
pomocniczo�ci, suwerenno�ci stron, partnerstwa, efektywno�ci, uczciwej 
konkurencji oraz jawno�ci. 
 
2. Zasada pomocniczo�ci jest zasad� o charakterze ustrojowym. Wskazuje podział 
zada� mi�dzy sektorem publicznym, a obywatelskim ukierunkowanych na 
umacnianie obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczanie 
interwencjonizmu pa�stwa i administracji lokalnej. 
 
3. Zasada suwerenno�ci stron przejawia si� w poszanowaniu autonomii organizacji 
pozarz�dowych oraz wzajemnym nie ingerowaniu w sprawy wewn�trzne. 
 
4. Zasada partnerstwa oznacza współprac� równoprawnych partnerów na 
warunkach okre�lanych stosown� umow� lub porozumieniem 
 
5. Zasada efektywno�ci polega na d��eniu do osi�gni�cia mo�liwie najlepszych 
efektów w realizacji zada� publicznych. 
 
6. Zasada uczciwej konkurencji i jawno�ci zakłada kształtowanie przejrzystych 
zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji 
pozarz�dowych. 
 

§ 5. 
 

Podmioty współpracy 
 
Podmiotami realizuj�cymi współprac� s�: 
 
1) Rada Miasta i jej Komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej  
i finansowej Miasta oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami 
pozarz�dowymi; 
 
2) Burmistrz Sandomierza - w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Rad� 
Miasta; 
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3) Organizacje pozarz�dowe realizuj�ce zadania publiczne na terenie Sandomierza 
lub dla jego mieszka�ców - bez wzgl�du na siedzib� organizacji. 
 

§ 6. 
 

Przedmiot współpracy 
 
1. Przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarz�dowymi jest realizacja 
zada� publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy. 
 
2. Do priorytetowych obszarów współpracy nale�� zadania: 
 
1) w zakresie pomocy społecznej: 
 
a) zwi�kszanie liczby miejsc dla zagospodarowania czasu wolnego dzieci  
i młodzie�y, w tym organizacja wypoczynku, 
 
b) pomoc mieszka�com Sandomierza znajduj�cym si� w trudnej sytuacji, 
 
c) podejmowanie działa� prowadz�cych do pełnego uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w �yciu społeczno�ci lokalnej i wyrównywania ich szans –  
w szczególno�ci w zakresie samodzielnego i aktywnego �ycia, edukacji  
i zatrudnienia. 
 
d) usprawnienie systemu pomocy osobom znajduj�cym si� w sytuacji kryzysowej, 
 
e) wspomaganie wolontariatu, 
 
f) tworzenie warunków dla rozwoju aktywno�ci i samodzielno�ci osób starszych, 
w szczególno�ci wpieranie samopomocowych form aktywizacji tych osób, 
 
g) organizowanie pomocy osobom bezdomnym, tworzenie systemu wychodzenia 
z bezdomno�ci, anga�owanie osób wykluczonych społecznie do poprawy swojej 
sytuacji, pomoc osobom zagro�onym wykluczeniem społecznym; 
 
h) aktywizacja osób pozostaj�cych bez pracy, 
 
i) organizowanie pomocy ofiarom katastrof i kl�sk, 
 
j) wspomaganie aktywno�ci mieszka�ców na rzecz poprawy jako�ci �ycia  
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w Sandomierzu, 
 
k) wszechstronne wspomaganie rodzin, 
 
2) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego: 
 
a) zwi�kszanie dost�pu mieszka�ców do dóbr kultury na terenie Sandomierza, 
 
b) upowszechnianie kultury, 
 
c) edukacja kulturalna dzieci i młodzie�y, 
 
d) działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zada� z zakresu ochrony 
obiektów zabytkowych, 
 
e) wspomaganie rozwoju kultury i sztuki, w tym twórczo�ci artystycznej oraz 
organizowanie przedsi�wzi�� artystycznych wzbogacaj�cych ofert� Miasta; 
 
3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 
 
a) popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób, 
szczególnie cywilizacyjnych. 
 
b) popularyzowanie wiedzy o zagro�eniach zdrowotnych wynikaj�cych  
z uzale�nienia od tytoniu, alkoholu i narkotyków, leków oraz innych �rodków  
i zachowa� stanowi�cych zagro�enie dla zdrowia. 
 
c) promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w tych obszarach, które nie s� 
dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia. 
 
d) propagowanie idei oraz wspieranie przynale�no�ci do sieci zdrowych szkół, 
przedszkoli i placówek medycznych 
 
4) w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji: 
 
a) wspieranie działa� na rzecz rozwoju sportu i rekreacji mieszka�ców Miasta,  
w tym osób niepełnosprawnych, 
 
b) tworzenie warunków pozwalaj�cych na osi�gni�cie wysokiego poziomu 
sportowego, zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzie�y, 
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c) organizowanie i prowadzenie zaj�� sportowych, 
 
d) organizowanie obozów szkoleniowo-sportowych, 
 
e) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych, 
 
f) wspieranie działa� maj�cych na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów 
sportowych, rekreacyjnych i krajoznawczych rzeki Wisły, 
 
g) wspieranie organizacji imprez krajoznawczych na terenie Miasta; 
 
5) w zakresie bezpiecze�stwa i porz�dku publicznego, 
 
6) w zakresie edukacji: 
 
a) prowadzenie alternatywnych form edukacji oraz wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzie�y. 
 
b) podnoszenie poziomu wiedzy i umiej�tno�ci, w szczególno�ci dzieci  
i młodzie�y, 
 
c) popularyzacja tradycji narodowych i patriotyzmu, 
 
d) wzmacnianie to�samo�ci lokalnej i regionalnej, 
 
e) rozwój demokracji, propagowanie wolno�ci i praw człowieka, 
 
f) wspomaganie działa� popularyzuj�cych szczególne osi�gni�cia Sandomierzan 
w ró�nych dziedzinach, 
 
g) wspieranie działa� na rzecz integracji europejskiej, w tym upowszechnianie 
znajomo�ci zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, 
 
h) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzie�y, w tym w zakresie sportu  
i rekreacji. 
 
 
7) w zakresie działalno�ci wspomagaj�cej organizacje pozarz�dowe: 
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a) wspomaganie rozwoju organizacji pozarz�dowych, zwłaszcza  
w profesjonalizacji ich pracy, 
 
8) działania proekologiczne, w tym edukacja ekologiczna, upowszechnianie idei 
ochrony zwierz�t i dziedzictwa przyrodniczego, promowanie zachowa� 
proekologicznych zwi�zanych z korzystaniem ze �rodowiska naturalnego, w tym 
wła�ciwa gospodarka wodna oraz odpadowa; 
 
9) wspomaganie przedsi�biorczo�ci, 
 
10) w zakresie współpracy mi�dzynarodowej: 
 
a) upowszechnianie wiedzy o korzy�ciach wynikaj�cych z kontaktów partnerskich 
Sandomierza z innymi miastami w kraju i poza jego granicami; 
 
b) propagowanie aktywnego kreowania tych kontaktów przez organizacje 
pozarz�dowe; 
 
11) w zakresie działalno�ci wspomagaj�cej rozwój wspólnot i społeczno�ci 
lokalnych: wspieranie działa� realizowanych przez lokalne społeczno�ci. 
 
3. Przedmiotem współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarz�dowymi 
mo�e by� wspólne okre�lanie wa�nych dla mieszka�ców potrzeb oraz tworzenie 
systemowych rozwi�za� problemów. 
 

§ 7. 
 

Formy współpracy 
 
Współpraca Miasta z organizacjami pozarz�dowymi mo�e przybiera� formy 
finansowe oraz pozafinansowe. 
 

§ 8. 
 

Finansowe formy współpracy 
 
1. Do finansowej formy współpracy stosuje si� przepisy ustaw b�d�cych podstaw� 
prawn� uchwały w sprawie przyj�cia niniejszego programu. 
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego mo�e nast�pi� w formie powierzenia lub 
wsparcia, w trybie otwartego konkursu ofert przewidzianego w ustawie. 
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§ 9. 

 
Pozafinansowe formy współpracy 

 
1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarz�dowymi w sferze informacyjnej 
polega w szczególno�ci na: 
 
1) prowadzeniu i aktualizacji serwisu informacyjnego na stronach internetowych 
Miasta (www.sandomierz.pl); 
 
2) informowaniu na stronach internetowych w szczególno�ci o ogłaszanych 
konkursach ofert na realizacj� zada� publicznych i ich rozstrzygni�ciach, 
 
3) prowadzeniu i aktualizacji elektronicznej bazy danych o organizacjach 
pozarz�dowych realizuj�cych zadania publiczne oraz rejestru organizacji 
pozarz�dowych, które otrzymały dotacj� z bud�etu Miasta na realizacj� zada� 
publicznych; 
 
4) przekazywaniu informacji za po�rednictwem mediów lokalnych i regionalnych 
o realizacji zada� publicznych. 
 
2. Współpraca Miasta z organizacjami pozarz�dowymi w sferze organizacyjnej 
polega w szczególno�ci 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 
pozarz�dowych, dobroczynno�ci, dzieci i młodzie�y, seniorów, wykluczenia 
społecznego i innych wg potrzeb; 
 
3) przygotowywaniu i monitorowaniu porozumie� zawieranych przez Miasto 
z organizacjami pozarz�dowymi na realizacj� zada� publicznych. 
 
3. Współpraca Miasta z organizacjami pozarz�dowymi w sferze szkoleniowej 
polega w szczególno�ci na: 
1) inicjowaniu lub współorganizowaniu szkole� podnosz�cych jako�� pracy 
organizacji pozarz�dowych w sferze zada� publicznych realizowanych we 
współpracy z Miastem; 
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2) inicjowaniu lub współorganizowaniu szkole� dotycz�cych pozyskiwania 
�rodków z funduszy Unii Europejskiej; 
 
4. Współpraca Miasta z organizacjami pozarz�dowymi w innych formach polega 
w szczególno�ci na: 
 
1) konsultowaniu projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami 
pozarz�dowymi, zgodnie z ich celami statutowymi; 
 
3) opiniowaniu działalno�ci organizacji pozarz�dowych oraz udzielaniu 
rekomendacji; 
 
4) wspieraniu organizacji pozarz�dowych, szczególnie o statusie organizacji 
po�ytku publicznego, w uzyskaniu w drodze bezprzetargowej lokalu z zasobów 
gminnych; 
 
5) udzielaniu pomocy w przygotowywaniu aplikacji programów, których realizacja 
wymaga współpracy kilku podmiotów; 
 
6) wspomaganiu organizacji pozarz�dowych w realizacji zada� publicznych 
dofinansowanych ze �rodków Unii Europejskiej; 
 
7) udzielaniu pomocy w nawi�zaniu kontaktów mi�dzynarodowych; 
 
8) promocji działalno�ci organizacji pozarz�dowych w mediach; 
 
9) umo�liwianiu dost�pu do lokalu oraz wyposa�enia niezb�dnego do 
przeprowadzania spotka� organizacji, realizuj�cych zadania publiczne na rzecz 
Miasta i jego mieszka�ców. 
 
10) przygotowywaniu sprawozda� i analiz dotycz�cych realizacji niniejszej 
uchwały; 
 
11) anga�owaniu organizacji pozarz�dowych do wymiany do�wiadcze�, 
prezentacji osi�gni��. 
 

§ 10. 
 

Ocena realizacji programu 
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1. Burmistrz Sandomierza dokonuje oceny realizacji zadania zleconego organizacji 
pozarz�dowej na zasadach okre�lonych w ustawie. 
 
2. Uwagi, wnioski i propozycje dotycz�ce bie��cej realizacji programu Miasta 
z organizacjami pozarz�dowymi mog� by� zgłaszane Burmistrzowi Sandomierza. 
 
3. Uwagi, wnioski i propozycje, o których mowa w ust. 2, zwi�zane  
z realizowanymi przez organizacje pozarz�dowe zadaniami publicznymi, b�d� 
wykorzystywane do usprawnienia współpracy. 
 
4. Miernikami efektywno�ci Programu Współpracy Miasta Sandomierza  
z Organizacjami Pozarz�dowymi w 2008 roku b�d�: 
 
1) liczba organizacji pozarz�dowych podejmuj�cych zadania publiczne na rzecz 
lokalnej społeczno�ci; 
 
2) liczba osób zaanga�owanych w realizacj� zada� publicznych (w tym 
wolontariuszy); 
 
3) liczba osób, które były adresatami ró�nych działa� publicznych; 
 
4) wysoko�� �rodków finansowych przeznaczonych z bud�etu Miasta na realizacj� 
tych zada�; 
 
5) wysoko�� �rodków finansowych zaanga�owanych przez organizacje 
pozarz�dowe na realizacj� zada� publicznych na rzecz mieszka�ców; 
 
6) wysoko�� dofinansowania uzyskanego ze �rodków Unii Europejskiej. 
 

§ 11. 
 

Finansowanie programu 
 
Finansowanie zada� publicznych zleconych do realizacji organizacjom 
pozarz�dowym odbywa si� w ramach bud�etu Miasta Sandomierza na rok 2008. 
 
 


