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Roczny Program współpracy Miasta Sulejówek  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2010. 
 

Wstęp 
Przyjmując Roczny Program Współpracy Rada Miasta Sulejówek deklaruje wolę 
kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta realizowana jest na 
zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 
konkurencji i jawności. Postanowienia dotyczące współpracy zawarte są w Wieloletnim 
Programie Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi, przyjętym 
Uchwałą Rady Miasta Nr 192/XXXV/05r. 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 
ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami); 
Mieście – rozumie się przez to Miasto Sulejówek; 
podmiotach Programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy; 
dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 131 ust. 1 i 2 oraz 176 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104, z późn. zm.);  
konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 
ustawy. 

 

Kierunki współpracy 
§ 2 

1. Miasto przyjmuje, Ŝe realizacja zadań moŜe dokonywać się przez współpracę z 
podmiotami Programu, które w związku z tym będą otrzymywały do ich realizacji pomoc, 
w tym takŜe finansową, z budŜetu Miasta. 

2. Współpraca Miasta z podmiotami Programu wynika z „Wieloletniego Programu 
Współpracy”.  

3. Strategicznym celem współpracy jest objęcie nią moŜliwie najszerszych obszarów 
aktywności obywatelskiej społeczności Miasta. 
 

Priorytetowe zadania Publiczne na rok 2010  
§ 3 

Do priorytetowych zadań Miasta w roku 2010 realizowanych we współpracy  
z podmiotami Programu naleŜą: 
• nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 
• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, ochrona dóbr kultury, 

przyrody i środowiska oraz rozwój świadomości obywatelskiej; 
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
• promocja i organizacja wolontariatu; 
• działalność na rzecz kształtowania demokracji lokalnej; 
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• działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje, promocja i organizacja wolontariatu; 

• działalność na rzecz osób trzeciego wieku oraz osób w trudnej sytuacji Ŝyciowej, rozwój 
świadomości obywatelskiej. 

 
Formy współpracy 

§ 4 
1. Współpraca Miasta z podmiotami Programu moŜe przyjmować następujące formy: 

1) zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych 
w ustawie; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków; 

3) konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania,  
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych podmiotów, 

4) organizowania spotkań, konferencji i szkoleń w zakresie dotyczącym współpracy  
z podmiotami Programu oraz ich działalności.  

2. Miasto moŜe udzielać podmiotom Programu pomocy, w szczególności w postaci: 
1) promocji działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza na własnej stronie  

internetowej i w środkach masowego przekazu; 
2) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali 

regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej; 
3) stwarzania moŜliwości udziału w realizowanych działaniach programowych, 

w tym w szkoleniach i konferencjach, a takŜe udziału w zespołach doradczych i 
inicjatywnych; 

4) informowania o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji; 
5) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet 

Miasta; 
6) zapewniania udziału przedstawicieli podmiotów Programu, odpowiednio do zakresu 

ich działania, w powoływanych radach, zespołach, komisjach opiniodawczych. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 5 

Wysokość środków na realizację priorytetów wymienionych w paragrafie 2 zostanie przyjęta 
uchwałą Rady Miasta, na sesji budŜetowej. 
 

 
 
 


