
UCHWAŁA  
RADY MIASTA SULEJÓWEK 

Nr 200/XXXIV/08 
z dnia 27 listopada 2008 r. 

 

w sprawie:  przyj ęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek 
z  organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego, na rok 2009. 

 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust 3 i art. 11 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 
r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego, na rok 2009w treści załącznika do niniejszej uchwały. 

  

§ 2 

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 
  

§ 3 

 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Sulejówek 
 

                   Krzysztof Gruziński 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Rady Miasta Sulejówek 
Nr 200/XXXIV/08 z dnia 27 listopada 2008 r. 

 
Roczny Program Współpracy 

Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego, na rok 2009. 

 

Wstęp 

Przyjmuj ąc 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 zawiera równieŜ 
wieloletni „Program Współpracy Miasta Sulejówek z Organizacjami Pozarządowymi” 
przyjęty Uchwałą Rady Miasta Sulejówek nr 192/XXXV/05 r. 

Rozdział I 

Obszar współpracy 

1. Roczny Program określa zadania publiczne realizowane z udziałem organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r. 
nr 96 poz. 873 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą. 

2. Program obejmuje swym zasięgiem sferę zadań publicznych, wymienionych w 
art. 4 ustawy. 

3. Burmistrz Miasta w czasie obowiązywania Rocznego programu ogłasza konkursy 
zgodnie z art. 12 ustawy. 

 

Rozdział II  

Priorytety zadań publicznych na rok 2009 
� 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. 
� Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje, w zakresie określonym w powyŜszych punktach. 
� Podejmowanie zadań mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych. 
� Działalność na rzecz osób trzeciego wieku oraz osób w trudnej sytuacji Ŝyciowej. 

 
 

 



Rozdział III 

Formy zlecania zadań 

Wspieranie lub powierzanie przez miasto organizacjom zadań wymienionych w art.4 ust.1 
ustawy odbywa się poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie lub finansowanie zadania, 
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba Ŝe przepisy odrębne przewidują inny 
tryb zlecania. 

 

Rozdział IV 

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

 

 


