
UCHWAŁA 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

Nr 320/LIX/06 

z dnia 24 października 2006 r. 
 

w sprawie: zasad współpracy Miasta Sulejówek z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2007 r. 

  

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 pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, 

poz. 873) - Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Miasta Sulejówek z Organizacjami 

Pozarządowymi w treści załącznika do niniejszej uchwały. 

  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w 

miejscach publicznych. 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Sulejówek 

(-) Hanna Matracka 



Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 320/LIX/06 

z dnia 24 października 2006 r. 

 

Roczny Program Współpracy Miasta Sulejówek 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

 prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007. 

 

Rozdział I 

Harmonogram działań Urzędu Miasta i organizacji przy zlecaniu zadań publicznych 

1. Ustalenie przez Radę Organizacji i Zespół Opiniujący hierarchii potrzeb Miasta w sferze 

zadań własnych oraz możliwości realizacji tych zadań przez organizacje na 2007 r. 

Sformułowanie zadań budżetowych na 2007 r., zadaniowo i kwotowo przez Komisje 

Rady Miasta na podstawie informacji przekazanych przez Zespół Opiniujący. 

1. Przekazanie Burmistrzowi przez Komisje Rady Miasta propozycji wysokości dotacji na 

zadania, które będą powierzane organizacjom w 2007 r. 

2. Ujęcie przez Burmistrza w projekcie budżetu miasta na 2007 r., kwoty dotacji 

przeznaczonej na zadania wykonywane przez organizacje do końca grudnia 2007 r. 

3. Ogłoszenie przez Burmistrza otwartego konkursu ofert i poinformowanie o konkursie w 

Internecie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta, 

4. Obecność przedstawicieli Zespołu Opiniującego w charakterze obserwatorów podczas 

opiniowania złożonych do Burmistrza Miasta ofert na realizację zadań publicznych. 

5. Rozstrzygnięcie przez Burmistrza konkursu ofert, i podanie do publicznej wiadomości 

listy podmiotów, które otrzymały dotacje, uwzględniającej rodzaj zadań oraz wielkość 

przyznanej dotacji. 

 

Rozdział II 

Priorytety zadań publicznych na rok 2007 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

 Promocja Miasta Sulejówek – organizacja imprez kulturalnych i sportowych promujących 

Miasto w Regionie. 

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja, organizacja wolnego czasu. 

 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

 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. 

 Porządek bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

 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 powyższych punktach, 

 

Rozdział III 

Podziału środków na cele wymienione w Rozdziale II dokona Komisja Finansów do końca 

2006 r., przy akceptacji Rady Miasta. 


