
 

 

Uchwała Nr 477/XXXVI/08 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 27 listopada 2008 roku 
 

 

 

w sprawie: przyjęcia do realizacji „Rocznego Programu współpracy Miasta Sosnowca  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2009 rok.” 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 7 ust.1 pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) – Rada Miejska w Sosnowcu uchwala: 

 

 

§ 1 

 

Przyjąć do realizacji z dniem 01.01.2009 r. „Roczny Program współpracy Miasta Sosnowca z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2009 rok.”, będący załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

 
§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

 

 

         Przewodniczący  

         Rady Miejskiej w Sosnowcu 

 

 

                  Daniel Miklasiński 

 

 

 

 

 

 

 



Roczny Program współpracy 
Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2009 rok. 

 

Miasto Sosnowiec uznając, że jego celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców, oraz w uznaniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów 

społeczności lokalnej, deklaruje wolę kształtowania długookresowej współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i wyraża 

intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi. 

Intencją Miasta Sosnowca jest rozwój współpracy z sektorem pozarządowym, będącej 

ważnym składnikiem lokalnego systemu demokratycznego ładu społecznego, opartego  

o zasady: pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy 

zachowaniu suwerenności stron. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 

1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz 873 z późn. zm.) 

2. organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe                       

oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, 

3. Mieście – rozumie się przez to Gminę Sosnowiec, 

4. konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11                 

ust. 2 ustawy, 

5. dotacji – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 

26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148  

z późn. zm.), 

6. Komisji – rozumie się przez to Komisję Konsultacyjną ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi złożoną z równej liczby przedstawicieli Miasta oraz przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. 

7. Pełnomocniku – rozumie się przez to Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

8. Programie – rozumie się przez to Program współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego                  

na 2009 rok. 

 

Rozdział II 

Cele Programu 

 

§ 2 

Cele Programu obejmują: 

1. uzupełnienie działań Miasta w zakresie zadań publicznych, 

2. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, 

3. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz Miasta i jego 

mieszkańców przez organizacje pozarządowe, 



4. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

5. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

 

Rozdział III 

Przedmiot współpracy 

 

§ 3 

Przedmiotem współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok jest:  

1. realizacja zadań Miasta określonych przepisami prawa, 

2. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,  

3. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania. 

4. konsultowanie aktów prawa miejscowego.  

      
Rozdział IV 

    Podmioty Programu współpracy  

 

§ 4 

1. Program współpracy obejmuje organizacje pozarządowe działające na terenie Sosnowca 

(bez względu na ich siedzibę) lub na rzecz jego mieszkańców. 
2. Podmioty, o których mowa w ust.1 o swojej gotowości do współpracy i działań na rzecz 

Miasta w roku następnym, tj. 2010 powinny poinformować Miasto poprzez złożenie                 

do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Ankiety, której wzór stanowi Załącznik Nr 2                    

do Programu. Ankietę należy złożyć w terminie do 01.09.2009 roku. 

 

Rozdział V 

Zakres i formy współpracy 

 
§ 5 

1.  Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych   

     wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami Miasta.  

2. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy  

      lub pozafinansowy. 

 

§ 6 

Współpraca o charakterze finansowym polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych  

może odbywać się w formach: 

1. zlecania organizacjom  pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach     

określonych w ustawie o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, 

2. wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich  

dofinansowanie. 

 

§ 7 

Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w formie: 

1. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

2. wzajemnego poinformowania się Miasta i organizacji pozarządowych o kierunkach 

planowanych działań, 



3. wspierania merytorycznego organizacji pozarządowych w postaci: konsultacji, szkoleń  

i konferencji, 

4. użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków 

komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania organizacji pozarządowych,             

5. umożliwiania organizacjom pozarządowym wykorzystywania bazy szkół i placówek                  

na działalność statutową skierowaną do dzieci i młodzieży, a Miastu bazy organizacji 

pozarządowych,  

6. promocji działalności organizacji pozarządowych w mediach lokalnych, 
7. wzajemnego informowania się o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych, 

zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej,  

8. udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Miastem, które 

ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł, 

9. udzielania pomocy w zakresie nawiązywania kontaktów z krajowymi organizacjami 

pozarządowymi i międzynarodowymi, w tym w miastach partnerskich Sosnowca. 

 

§ 8 

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert,  

chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

2. Członkami Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert nie 

mogą być osoby związane z organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w otwartym 

konkursie. 

3. Informacja o wybranych podmiotach, które w wyniku postępowania konkursowego 

uzyskały dotacje oraz o wysokości tych dotacji, zostanie opublikowana na stronach 

biuletynu informacji publicznej: www.bip.um.sosnowiec.pl  oraz wywieszona na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a także umieszczona na tablicach ogłoszeń jednostek lub 

wydziałów merytorycznych. 

 

§ 9 

1. Organizacje pozarządowe, przyjmują zlecenie realizacji zdania publicznego w trybie 

określonym w art. 11 ustawy. 

2. Miasto zawiera umowę na realizację zadania zgodnie z zapisem art. 71 ust. 2 ustawy  

o finansach publicznych. 

 

§ 10 

Realizując zadania publiczne zlecane przez Miasto organizacje pozarządowe są zobowiązane 

do informowania o fakcie dofinansowania zadania z budżetu Miasta w publikacjach  

i materiałach informacyjnych na temat organizacji pozarządowej, w mediach, jak również - 

stosownie do charakteru zadania - poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę                     

lub poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców zadania. 

 

§ 11 

Miasto zlecając zadania publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, zgodnie  

z art.17 ustawy. 

§ 12 

http://www.bip.um.sosnowiec.pl/


Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić 

zgodnie z zapisami art. 18 ustawy. 

 

§ 13 

W 2009 roku Miasto będzie wspierać lub powierzać organizacjom pozarządowym  realizację 

zadań wymienionych w Załączniku Nr 1 do Programu. 

 

§ 14 

Propozycje zadań na podstawie, których zostanie opracowany Roczny Program współpracy 

Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi na rok następny, tj. 2010, mogą być 

składane w Urzędzie Miejskim do dnia 31.08.2009 r., według wzoru będącego Załącznikiem 

Nr 3 do Programu. 

 

§ 15 

Miasto z własnej inicjatywy lub na wniosek organizacji pozarządowych może określić  

w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację przez organizacje 

pozarządowe. 

 

Rozdział VI 

Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł 

 

§ 16 

1. Miasto  będzie wspierać organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków z innych  

niż budżet Miasta źródeł finansowania, w tym z funduszy Unii Europejskiej. 

2. Pomoc Miasta obejmować będzie w szczególności: 

a)  informowanie o potencjalnych źródłach finansowania,  

b) opiniowanie wniosków o dotacje zewnętrzne, 

c)  promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych, 

d)  organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje. 

 

Rozdział VII 

Udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych Miasta. 

 

§ 17 

1. Miasto może powoływać zespoły doradcze, opiniujące  lub konsultacyjne z udziałem 

przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

2. Organizacje pozarządowe mają prawo powoływania wspólnych zespołów doradczych, 

opiniujących lub konsultacyjnych oraz delegowania swoich przedstawicieli do zespołów 

powoływanych przez Miasto dla realizacji Programu. 

3. Przedmiotem działań zespołów może być w szczególności: 

a)  zgłaszanie problemów i potrzeb społecznych mieszkańców, 



b) konsultowanie programów o charakterze strategicznym dla Miasta, 

c)  opiniowanie aktów prawa lokalnego, 

d)  wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

4. Miasto może powołać Komisję Konsultacyjną ds. współpracy Miasta Sosnowca  

z organizacjami pozarządowymi.  

5. Komisja Konsultacyjna ds. współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi 

jest zespołem doradczo - opiniującym i konsultacyjnym, który ma na celu realizację 

postulatu udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu 

Miasta Sosnowca. 

6. Do zadań Komisji należy: 

a) zgłaszanie propozycji zadań priorytetowych Miasta w sferze zadań publicznych 

określonych w art. 4. ustawy oraz oczekiwanych potrzeb finansowych na realizację tych 

zadań publicznych, 

b) wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, 

c) zgłaszanie propozycji w zakresie monitorowania i doskonalenia współpracy pomiędzy 

Miastem a organizacjami  pozarządowymi. 

 

§ 18 

1. Współpracę z organizacjami pozarządowymi ze strony Miasta koordynuje Urząd Miejski.  

2. Na podstawie dokumentacji dotyczącej współpracy Miasta z organizacjami 

pozarządowymi  oraz Ankiety  (Załącznik Nr 2)  tworzy się bank  danych o organizacjach  

 

 

pozarządowych, który będzie dostępny na stronie internetowej Miasta pod nazwą 

www.sosnowiec.pl  - organizacje pozarządowe. 

 

Rozdział VIII 

Lokale i budynki 

 

§ 19 

1. Organizacje pozarządowe mogę ubiegać się o uzyskanie na preferencyjnych zasadach 

użytkowania lokalu lub obiektu komunalnego na potrzeby prowadzenia działalności.  

Organizacje pozarządowe, ubiegające się o przydział lokalu, zobowiązane są do złożenia 

następujących dokumentów: 

a) wniosku z opisem programów, które będą realizowane w lokalu, 

b) dokumentów określających osobowość prawną wnioskodawcy, 

c) raportu z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji pozarządowych 

nowopowstałych), 

d)  sprawozdania finansowego za poprzedni rok (nie dotyczy organizacji pozarządowych   

nowopowstałych). 

2. W ramach wniosku organizacja pozarządowa określa ogólne wymagania w stosunku                

do lokalu. Możliwe jest wskazanie proponowanej lokalizacji. 

http://www.sosnowiec.pl/


3. Stosownie do możliwości, które wynikają z zasobów będących z dyspozycji miasta, 

Miasto podejmuje decyzję o wynajęciu, względnie użyczenia lokalu lub obiektu,  

a także o warunkach na jakich zostanie lokal wynajęty lub użyczony. 

 

§ 20 

1. Celem polepszenia współpracy i integracji organizacji pozarządowych działających                 

na rzecz mieszkańców Sosnowca, funkcjonuje Sosnowieckie Centrum Organizacji 

Pozarządowych, z siedzibą w Sosnowcu przy Placu Kościuszki 5. 

2. Szczegółowe warunki korzystania z zasobów SCOP są określone w regulaminie 

współpracy. 

 

Rozdział IX 

Promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach 

 

§ 21 

1. Publikatorem, do którego organizacje pozarządowe mają otwarty dostęp jest „Kurier 

Miejski”.  

2. Zgłaszając się bezpośrednio do rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego, organizacje 

pozarządowe mogą umieszczać informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej 

działalności na stronach miejskiego portalu internetowego. 

3. Po uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym przedstawiciele organizacji pozarządowych 

mogą brać udział w tematycznych spotkaniach prasowych. 

 

Rozdział X 

Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych 

 

§ 22 

W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu organizacje pozarządowe mogą uzyskać pomoc  

w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu działania, szczególnie w miastach 

partnerskich Sosnowca. 

 

 

Rozdział XI 

Ewaluacja Programu 

 

§ 23 

1. Propozycje, uwagi i wnioski dotyczące realizowanych przez organizacje pozarządowe we 

współpracy z Miastem projektów, będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej 

współpracy. 

2. Wskaźnikami efektywności Programu będą dane dotyczące w szczególności: 

a) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej        

społeczności, 



b) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych        

zadań, 

c) łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez       

organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców, 

 d) liczby osób, które były uczestnikami różnych działań publicznych realizowanych       

przez organizacje pozarządowe, 

e) systemowych rozwiązań problemów ważnych dla mieszkańców lub funkcjonowania       

Miasta z udziałem organizacji pozarządowych, 

 

§ 24 

1. Pełnomocnik składa Komisji informację z realizacji Programu wraz z ewaluacją Programu 

w terminie do końca lutego roku następnego tj. 2010. 

2. Prezydent Sosnowca składa Radzie Miejskiej Sosnowca informację o realizacji Programu 

w terminie do końca marca roku następnego tj. 2010. 

 

§ 25 

Przy realizacji Programu zastosowanie mają zapisy zawarte w Kodeksie Cywilnym a także  

w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o samorządzie gminnym,  

prawo o stowarzyszeniach, o fundacjach,  o finansach publicznych, o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii,  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o pomocy społecznej, o systemie oświaty,  

o zakładach opieki zdrowotnej, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,  

o kulturze fizycznej, o ochronie praw lokatorów, o mieszkaniowym zasobie gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Przewodniczący  

         Rady Miejskiej w Sosnowcu 

 

 
                  Daniel Miklasiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

do Rocznego Programu  

współpracy Miasta Sosnowca  

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na  2009 rok. 



 

Wykaz  

zadań do realizacji w 2009 roku na zasadach współpracy Miasta i organizacji 

pozarządowych.  

W roku 2009 Miasto Sosnowiec będzie wspierać lub powierzać realizację zadań z zakresu:  

I.    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

      oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

1. zabezpieczenie schronienia dla bezdomnych, 

2. organizowanie rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego, 

3. prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze 

środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych – w tym świetlic środowiskowych i klubów 

młodzieżowych, 

4. zapewnienie posiłku, 

5. organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin 

objętych systemem wsparcia, 

6. wspieranie działań z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

      oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

 

II.  przeciwdziałania patologiom społecznym:  

1. profilaktyka uzależnień – programy edukacyjne, informacyjne, integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

2. programy korekcyjne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, 

3. terapia – wczesna interwencja w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych  

i terapia dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, 

4. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

5. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 

 

III.   działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 

1.  zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

2. organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych  

i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, 

3. organizowanie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych  

i  przewlekle chorych, 

4. organizowanie specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych. 

 

IV. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

       i   zagrożonych zwolnieniem z pracy: 

1. szkolenia podnoszące lub zmieniające kwalifikacje zawodowe, 

2. przedsięwzięcia umożliwiające nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcami. 

 

V.  nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 

1. organizacja wypoczynku dla dzieci młodzieży, 

2. wspieranie zadań z zakresu edukacji. 

 

 

VI.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 



1. wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, 

2. wspieranie przedsięwzięć artystycznych, 

3. prezentacja osiągnięć kulturalnych w mieście, kraju i zagranicą, 

4. wspieranie działań upowszechniających wiedzę o sosnowieckich zabytkach, 

5. wspieranie projektów wydawniczych. 

 

VII.  upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

1. wspieranie działań na rzecz rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, 

2. organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych, 

3. szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, 

4. wspieranie działań na rzecz upowszechniania turystyki, 

5. organizowanie imprez turystycznych, 

6. wspieranie projektów wydawniczych. 

 

VIII. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości    

          i usług na rynku pracy: 

1.   wspieranie działań na rzecz organizowania spółdzielni socjalnych, 

2.   wspieranie działań na rzecz powstawania klubów integracji społecznych. 

 

 

 

 

         Przewodniczący  

         Rady Miejskiej w Sosnowcu 

 

 
                  Daniel Miklasiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


