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UCHWALA
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zdnialQ.
wspolpracyMiastai Gminy Sztum z organizacjami
w sprawiepzyigcia ,,Programu
pozazEdowymi
o kt6rychmowaw art.3 ust.3 ustawyz dnia24kwietnia2003r.
orazpodmiotami,
poiytkupublicznego
i o wolontariacie
narok20'11".
o dzialalno6ci
(Dz.U.
gminnym
1990rokuo samozqdzie
z dnia8 marca
Napodstawie
art.7 ust.1pkt,19ustawy
z dnia24kwietnia
2003roku
Nr142poz.1591zpo2n.zm.)orazart,5aust.1 i ust4 ustawy
22001r.
po2n.
poz.
(Dz.
w
zwiqzku
pozytku
publicznego
z
zm,)
Nr
96
873
i o wolontariacie U.
o dzialalno6ci
gminnym
(Dz.U.22001Nr142
1990rokuo samozqdzie
z dnia8 marca
z arl.18
ust.2 pkt.15ustawy
poz.1591zpo2n.zm.),
conastgpuje:
Rada
Miejska
uchwala,

s1
pozazqdowymi
oraz
Miastai GminySztumz organizaqami
wspolpracy
siq "Program
Uchwala
pozytku
podmiotami,
2003r.
dzialalno6ci
z
24
kwietnia
o
mowa
w
3
ust.
3
ustawy
dnia
o ktorych
art.
publicznego
Zalqcznik
nr1doniniejszej
uchwaly.
narok2011",
kt6rystanowi
io wolontariacie

s2
jestszacunkowa
w niniejszej
uchwale
zadahzleconych
okreSlona
narealizacjq
Wysokosc
Srodkow
, jej
pzyjgcia
pzez
podstawie
MiejskE
w
uchwaly
Radq
Sztumie
mozeuleczmianiena
wysoko5c
budzetowej.

s3
powieza
Miasta
iGminySztum.
siqBurmistzowi
Wykonanie
uchwaly

s4
podlega
i Gminy
Sztum.
natablicy
ogloszei
UzqduMiasta
ogloszeniu
Uchwala

s5
zyciez dniempodjgcia.
wchodziw
Uchwala

UZASADNIENIE
Podjecie
niniejszej
uchwaly
zwiqzanejest
z realizacjqznowelizowanej
z dnia24kwietnia
2003r,
ustawy
pozytku
publicznego
(Dz.U.Nr96,poz.873
i o wolontariacie
zpo2n.
o dzialalno5ci
zm.)nakladajqcej
jednostki
programu
na organstanowiEcy
terytorialnego
rocznego
samozqdu
obowi4zek
uchwalenia
pozarzqdowymi
prowadzqcymi
pozytku
wspolpracy
z organizaqami
oraz podmiotami
dzialalnoSc
publicznego.
jest ustawowym
pozazqdowymi
gminywynikajqcym
Wspolpraca
z organizacjami
obowiqzkiem
gminnym.
1990r,
z ustawy
z dnia8 marca
o samozqdzie
Zgodnie
zarl.7ust,1 pkt,19zaspokajanie
potzeb
gminy.
nale2y
zadan
zadania
wlasne
zbiorowych
wspolnoty
do
wlasnych
W szczegolnosci
pozazqdowym
mujqsprawy
wspolp
rccyz organizacjami
i,
obej
gminyoraz szerszqwspolprace
zadanwlasnych
Programma na celu lepszewykonywanie
pozazqdowymi
prowadz4cymi
pozytku
publicznego
poryzez
z organizaqami
i podmiotami
dzialalno6c
publicznych
zwigkszenie
skuteczno5ci
i efektywno6ci
zwiqzanych
zrealizaqqzadafi
dzialari
orazwzrost
partycypacji
w zyciulokalnej
spolecznej
spolecznoSci.
poZytku
publicznego
precyzuje
powinien
i o wolontariacie
Ustawa
o dzialalnoSci
co w szczegolnoSci
program.
program
zawierae
Zgodnie
z arl.5a,ust.4
okre5la:
cele,zasady
onz formywspolpracy,
priorytetowe
publiczne,
programu,
ich zakrespzedmiotowy,
zadania
okresorazsposobrealizacji
pzeznaczonych
programu,
programu,
wysokoSc
na
realizacjq
realizacji
Srodkow
sposoboceny
programu
informacjg
o sposobie
twozenia
i pzebiegu
konsultacji,
a tak2etrybpowotywania
i zasady
komisji
dzialania
konkursowych
doopiniowania
ofert
powinny
rowniez
w ktorych
Ustawa
okreSla
sfergzadaipublicznych,
organysamozqdu
terytorialnego
pozazqdowymi
prowadzqcymi
po2ytku
wspolpracowad
z organizacjami
i podmiotami
dzialalnoSc
publicznego
pomocniczo6ci,
na zasadach
suwerennoSci
stron,partnerstwa,
efektywno6ci,
uczciwej
planuwspolpracy
i jawno5ci,
Realizacji
konkurencji
tychzadanma sluzy6opracowanie
rocznego
pozazqdowymi
z organizacjami
orazpodmiotami,
o ktorych
mowaw art.3 ust.3 ustawyo dziafalno6ci
publicznego
pozytku
pzezgminq
i o wolontariacie.
Pozwoli
onnapobudzenie
i wsparcie
dzialalno$ci
podmiotow
pzez
publicznych
i
oraz
realizacjg
nie
zadan
na
rzecz
lokalnej.
tychorganizacji
spoleczno5ci
projektuchwaly
Pzedlozony
RadyMiejskiej
w Sztumie
stanowi
zatemwypelnienie
ustawowego
pozytku
publicznego
RadywynikajEcego
z ustawy
io wolontariacie,
obowiqzku
o dzialalno6ci
jest szacunkowa
przeznaczanych
WysokoSc
finansowych
Srodkow
na realizacjq
zadanzleconych
po
podjqciu
pzez
i mozeuleczmianie
RadqMiejskq
uchwaly
bud2etowej.
pozazqdowymi
Prolekt
uchwaly
bytkonsultowany
z organizacjami
orazpodmiotami
wymienionymi
poprzez
programu
w art.3 ust.3.
zamieszczenie
na stronieinternetowej
Miastai GminySztum,
pzeslanie
prolektu
organizacjom
drogqmailowq
bqdzpocztowE
ktoreodbylo
siq
orazna spotkaniu,
pozytywnie.
w dniu
...i zostal
zaopiniowany
podjgcie
Wzwiqzku
zpowylszym
niniejszej
uchwaly
uznaje
siqzauzasadnione.
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Rady
Miejskiejw
Sztumie
x <lurp,,totisiotLu-ic,totcr"oVq
pozazqdowymioraz
podmiotami,
wspolpracy
Miasta
iGminySztumz organizacjami
,,Program
poiytku
o ktorychmowaw art.3 ust.3 ustawy
z dnia24kwietnia
2003r.
o dzialalno6ci
publicznego
i o wolontariacie
narok20'41".
L Wstqp
pozarzqdowymi
1. Program
Wspolpracy
Miastai GminySztumz organizacjami
orazpodmiotami
pozytku
publicznego
wymienionymi
w art.3 ust,3 ustawy
z dnia24 kwietnia
2003r.o dzialalno6ci
jestna:
i o wolontariacie
narok2011,zwany
dalejProgramem,
oparty
pozytku
publicznego
(Dz.U.
a) Ustawie
z dnia24kwietnia
2003r.
o dzialalno5ci
io wolontariacie
2003Nr96,poz.873zp62n.zm)
gminnym
(Dz.U.2001Nr142,po2.15912po2n.
b) Ustawie
o samozqdzie
z dnia8 marca
1990r.
zm.)
publicznych
(Dz.U.2009Nr157
c) Ustawie
z dnia27sierpnia
2009r.
o finansach
z
, poz.1240
po2n.
zm.)
jestmowa
2. llekroc
w niniejszym
Programie
o:
pzez
pozytku
a) ustawierozumie
sig
toustawg
z dnia24kwietnia
2003r.
o dzialalnoSci
publicznego
(Dz.U.2003
io wolontariacie
Nr96,poz.873zp62n.zm),
- rozumie
pozarzqdowe
b) organizacjach
siqpzeztoorganizacje
mowa
orazpodmioty,
o ktorych
w art.3 ust.3 ustawy,
- rozumie
publiczne
c) zadania
sigzadania
okreSlone
w art.4 ustawy,
d) konkursierozumie
siqpzeztootwarty
konkurs
ofert,
o ktorym
mowa
w art.11ust.2 ustawy,
e) dotacji-rozumie
w rozumieniu
siqpzeztodotacje
arL127ust.1 pkt.1 lit.e orazart,221ust.
publicznych
(Dz.U.2009Nr157,poz.1240
2 ustawy
z dnia27sierpnia
2009r.
o finansach
z
po2n.zm.),
- rozumie
sigpzeztoMiasto
i Gminq
Sztum,
0 gminie
g) programierozumie
sigProgram
wspolpracy
Miasta
i Gminy
Sztum
z organizacjami
pozazqdowymi
podmiotami,
oraz
o ktorych
mowa
w art.3 ust.3 ustawy
z dnia24kwietnia
pozytku
publicznego
2003r.
o dzialalno6ci
i o wolontariacie
narok2011.
ll. Celeprogramu
jestzaspokojenie
glownym
programu
potzebspolecznych
1. Celem
mieszkaricow
Miasta
i Gminy
popzezwspolne
Sztumorazksztaltowanie
spoleczefstwa
obywatelskiego
rozwiqzywanie
problemow
w Srodowisku
spolecznych
lokalnym.
programu
2. Celami
szczegolowymi
s4
gminy,
a) wspieranie
rozwoju
aktywno6ci
spolecznej
mieszkancow
podmiotow
publicznych,
b) integracja
realizujqcych
zadania
w sfezezadan
jakoSci
potzebmieszkaficow,
c) poprawa
zyciapopzez
zaspokajanie
problemow,
d) zwiqkszenie
udziatu
mieszkaficow
w rozwiqzywaniu
lokalnych
e) wsparcie
organizacji
sluzqceich rozwojowi
orazwspolpracy
z gminqw zakresie
publicznych,
realizacji
zleconych
zadan

Ill.Zasadywsp6lpracy
gminy
1.Wspolpraca
z organizacjami
odbywa
signazasadach:
- gminapowiezalub wspieraorganizacjom
a) pomocniczo5ci
realizacje
zadahwlasnych,
a organizacje
zapewniajq
ichwykonanie
w sposob
i terminowy,
efektywny
gminyz organizacjami
b) suwerenno$ci
stron wspolpraca
bqdzieodbywalasiQ z
poszanowaniem
wzajemnej
i niezaleznoSci
w swojejdzialalno6ci
autonomii
statutowej,
c) partnerstwa dobrowolna
wspolpraca
i wspoldecydowanie
rozwiqzywania
o sposobie
problemow
orazdqleniudo osiqgniqcia
wspolnych
celowmajEcych
sluzycdobrulokalnej
spofeczno6ci,
- wspolne
d) efektywno6ci
dqzenie
doosiqgnigcia
mozliwie
najlepszych
efektow
realizacji
zadan
publicznych,
- ksztaltowanie
przqrzystych
poprzez
konkurencji
e) uczciwej
zasadwspolpracy
tych
udzielanie
informacji
samych
dotyczqcych
wykonywanych
dzialaforazstosowania
kryteriow
tychsamych
pzydokonywaniu
oceny
tychdzialan,
- wszystkie
f) jawnoSci
realizowane
dzialania
w ramach
wspolpracy
sq powszechnie
znanei
procedur
podejmowania
zrozumiale
w zakresie
stosowanych
i kryteriow
decyzji.
lV.Takrespnedmiotowy
jest:
1.Pzedmiotem
wspolpracy
z organizacjami
gminy
pzepisow
a) realizacjazadan
wynikajqcych
z obowiqzujqcych
ustaw,
podwyzszenie
gminy,
b)
efektywnoSci
dzialafi
narzecz
mieszkancow
potzebspolecznych
c) okre6lenie
i sposobu
ichzaspokojenia,
propktow
d) konsultowanie
uchwal
naetapie
ichtwozenia.
jestdotychorganizacji,
2. Program
gminy
skierowany
ktoreprowadzqswojqdzialalno6d
naterenie
lub
nazeczjejmieszkaicow.
V.Formywsp6lpracy
gminy
glownie
1.Wspolpraca
z organizacjami
moze
bycrealizowana
w formie:
publicznych
a) zlecania
realizacji
zadan
organizacjom
na zasadach
okreslonych
w ustawie
powiezania
w formach
lubwspierania
wykonywania
zadanpublicznych
wtazz udzieleniem
jegorealizaqi
nafinansowanie
dotacji
lubdofinansowanie
bqd2zlecenia
wykonywania
zadart
publicznych
popzezzakupuslugna zasadach
w szczegolnoSci
i w trybieokre5lonym
publicznych.
w pzepisach
o zamowieniach
b) wzajemnego
informowania
sigo planowanych
kierunkach
dzialalno5ci
i wspoldzialania
w celu
zharmonizowania
tychkierunkow,
publikatorach
gminy,
c) upowszechnianie
i promowanie
dzialalnoSci
organizacjiw
w tymnastronie
internetowej,
projektow
programow
gminy
d) konsultowanie
wspolpracy
z organizacjami,
pomocy
pozyskiwania
e) wspolpracg
i udzielanie
w zakresie
Srodkow
z innych2r6delpoprzez
pozyskiwania
informowanie
organizacji
o mozliwo5ci
Srodkow
finansowych
z r62nych
2r6del,
poprzezzamieszczanie
dzialalnosci
organizacji
lub przekazywanie
na wniosek
0 promocjq
informacji
pzez organizacje
organizacji
dotyczqcych
nowychinicjatyw
realizowanych
na
gminy,
internetowych
stronach
g) pomocw nawiEzywaniu
pzez organizacje
ponadgminnych
kontaktow
i migdzynarodowych
po1zezudzielan
qcymsigo nawiqzanie
ierekomendacj
i organizacjom
staraj
kontaktow,
pzedsiqwzigc,
h) podejmowanie
po1zezorganizowanie
i prowadzenie
wspolnych
migdzy
innymi
imprez
kulturalnych
i sportowych.

Vl.Priorytetowe
zadaniapuhliczne
publiczne
poduwagqsytuacjq
1.Zapriorytetowe
zadania
w roku2011RadaMiejska
w Sztumie,
biorEc
jak rowniez
gminyi potzebyjej mieszkaricow,
finansowq
lokalnych
specyfikg
dzialalno6ci
organizacji
pozazqdowych
uznaje:
i promocjg
zdrowia,
a) ochrong
'::eczosob
b) dzialania
na
niepelnosprawnych,
c) pomoc
spoleczn4
patologiom
d) pzeciwdzialanie
spolecznym,
e) naukg,
edukacjq,
iwychowanie,
oSwiatg
kulturg,
ochronq
dobr
kultury
i tradycji,
0
g) podtzymywanie
pielggnowanie
polsko6ci
tradycjinarodowej,
orcz rozwojSwiadomoSci
narodowej,
obywatelskiej
i kulturowej,
h) upowszechnianie
kultury
fizycznq
isportu,
i) ochrong
i pzyrody,
Srodowiska
Vll. Okresrealizacjiprogramu
program
Niniejszy
realizowany
w okresie
bqdzie
od1 stycznia20ll
do31grudnia
2011roku.
Vlll.Spos6brealizacjiprogramu
1. Zlecanie
realizacji
zadanpublicznych
odbywa
sig zgodnie
z pzepisami
ustawyorazniniejszej
wedlug
nastgpujqcych
uchwaly
zasad:
pzedewszystkim
a) zlecenie
obejmuje
realizacje
zadanpriorytetowych
okreSlonych
w niniejszej
poprzeprowadzeniu
uchwale.
Odbywac
sigbqdzie
otwartego
konkursu
ofertchyba,
2ezadanie
pzepisach
moznazrealizowac
efektywniej
w innysposob
(np.
okreSlony
w
odrgbnych Prawo
Zamowien
Publicznych),
b) zlecenie
zadan
o charakteze
lokalnym
lubregionalnym
moZe
odbyisiqz pominigciem
otwartego
jednak
konkursu
ofert,nawniosek
organizacji.
Muszq
zostac
spelnione
l4cznie
dwawarunki:
1) wysoko66
lubfinansowaniazadania
dofinansowania
niepzekracza
10.000
zl
2) zadanie
mabycrealizowane
w okresie
niedluzszym
niz90dni.
Szczegolowe
warunki
i trybpzyznawania
dotacji
z pominigciem
otwartego
konkursu
ofertokreSla
art.19a ustawy.
pzekazane
2. Srodki
finansowe
narealizacjg
zadart
niemogE
bycwydatkowane
w szczegolnoSci
na:
a) zakup
nieruchomo5ci,
b)pokrycie
kosztow
stalych
dzialalno6ci
izacj
i,
organ
inwestycyjne
c)zadania
i remontowobudowlane,
gospodarczej.
d)prowadzenie
dzialalno6ci
przekazane
3, Niewykozystane
finansowe
Srodki
w ramach
dotacjipodlegajEzwrotowi
w terminie15
po
pzypadku
dni uplywie
wykozystania
terminu
dotacji.
W
niedotzymania
terminu
zwrotudotacji
jak od zaleglo6ci
gminynaliczyodsetkiw wysokoSci
ReferatFinansowo
Budzetowy
okre6lonej
podatkowych
poczqwszy
pouplywie
oddnianastqpujqcego
terminu
ichzwrotu.
4. Wpzypadku
wykozystania
pobrania
niezgodnego
dotacji
zprzeznaczeniem
bEd2
nienaleznego
lub
podlega
w nadmiernej
pzezReferat
wysoko5ci,
onazwrotowi
wrazz odsetkami
naliczonymi
Finansowo
jak dlazalegloSci
gminyw wysoko5ci
podatkowych
Budzetowy
okreSlonej
w ciqgu15 dniod dnia
stwierdzenia
wadliwego
ichwykozystania.
programu,
z realizaqi
5. Sprawozdanie
w szczegolno5ci
wykazorganizacji,
rodzalzleconych
zadan
jak rowniezpodlegajqcych
pzekazanych
orazwysoko66
Srodkow
finansowych
zwrotowi
bqdzie
pzedktadane
Radzie
popzedni.
Miejskiejw
Sztumie
w terminie
do30kwietniazarok

pneznaczanych
programu
lX.WysokoifSrodk6w
narealizacjq
programem
1. Na realizacjg
zadanpublicznych
objqtych
niniejszym
sig kwotq
Wzeznacza
w wysokoSci
conajmniej
326.000,00
zlotych.
2. Powyzsze
zabezpieczone
zostanqw
Srodki
uchwale
budzetowejgminy
nadanyrok.
X. Spos6bocenyrealizacjiprogramu
programu:
1. Ustala
signastqpujqce
wska2niki
niezbgdne
realizacji
dooceny
podejmujqcych
a) liczba
organizacji
zadania
narzeczlokalnej
spolecznoSci,
b) liczbazawartych
umow,
pzezgming
c) liczba
umow,
ktoreniezostaly
zrealizowanebqd2
zostaly
rozwiqzane
zptzyczyn
zalelny
chodorganizacj
i,
pnekazanych
finansowych
d) wysokoSc
Srodkow
organizacjom,
programu
programu,
2. Podsumowanie
realizacji
oceny
zostanie
zawarte
w sprawozdaniu
z realizacji
pzedkladanym
Radzie
Miejskiej
w Sztumie.
XLSpos6btwoneniaprogramu
orazpnebiegkonsultacji
projekt
programu
1. Wdniu18pa2dziernika
2010r.
zostal
zamieszczony
nastronie
internetowej
gminy
naokres7 dnio czympowiadomiono
organizacje
drogqmailowq
bqd2pocztow4.
propozycji,
2. Organizacje
mialy
mozliwo5c
zglaszania
swoich
w terminie
uwag,
opinii
14dnioddaty
gminy.
zamieszczen
iaprog
ramu nastron
ieinternetowej
projektu.
3. Wdniu
....odbylo
zorganizacjami
sigspotkanie
w celuomowienia
podobrady
4. Projekt
wniesiono
RadyMiejskiejw
Sztumie.
Xll.Trybpowolywania
izasadydzialania
komisjikonkursowych
jejpracy
1. Komisjg
konkursowq
orazregulamin
okre6li
zazqdzeniem
Burmistz
Miasta
i Gminy
pozamkniqciu
Sztum,
niezwlocznie
konkursu
ofert.
2. Wsklad
komisjiwchodz4
a) pzedstawiciele
wykonawczego,
organu
reprezentant
b)
organizacji,
posiadajqce
3, Wpracach
komisji
z glosem
doradczym
mogqbradudzial
osoby
specjalistyczn4
publicznych,
wiedzq
w dziedzinie
obejmujqcejzakres
zadan
ktorych
dotyczy
konkurs.
pzedstawiciele
4. Wkomisji
niemogqzasiadad
tychorganizacji,
ktore
biorq
udzial
w konkursie
ani
kt6rzy
uzqdnicy,
sEwjakikolwiek
zwiqzani
sposob
z takqorganizacjq.
propozycji
komisjijest
5. Zadaniem
opiniowanie
oferti pzedstawienie
swojej
Burmistzowi
Miasta
i.Gminy
w Sztumie.
pzydzielone
6, Srodki
finansowe
w ramach
dotacji
zostanq
wylqcznie
organizacjom
realizujqcym
zadania
nazeczmieszkancow
naszejgminy.
programu
Xlll.Realizatozy
programu
Wrealizacji
uczestnicz4
1. RadaMiejska
w Sztumie
ijej Komisje
w zakresie
wytyczania
kierunkow
i obszarow
wspolpracy
oraz
gminy,
okre6lenia
corocznie
finansowych
Srodkow
w budzecie

programu
Srodkami
orazdysponowania
realizacji
2. BurmistzMiastai GminySztumw zakresie
gminy,
w bud2ecie
zaplanowanymi
finansowymi
ofert,
w otwartych
konkursach
ofertzlozonych
w zakresie
oceny
konkursowa
3. Komisja
pozaz4dowymi
z
organizacjami
wspolpracy
w
Sztumie
ds.
4, Pracownik
UzqduMiastai Gminy
pracownik
gminyz organizacjami,
kontaktow
biezqcych
i koordynowania
organizowania
w zakresie
problemow
profilaktyki
oraz
alkoholowych
i
rozwiqzywania
ds.
i
w
Sztumie
UzqduMiastaGminy
Pomocy
Spolecznej,
O6rodek
Miejsko
Gminny
koftcowe.
XlV.Postanowienia
pzyjgtej
dlajegouchwalenia,
wymagajqformy
Programu
niniejszego
1. Zmiany
pzewidujq
pzepisy
realizacji
zadaipublicznych
pzypadku,
gdy
inny
tryb
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