
Uchwała nr 253/XLVII/06
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 25 października 2006r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie miasta Gostynina na 2007r.”

 
Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  15   ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz  art.5 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. 
Nr.96, poz.873 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 2 i art.4 ust. 1 ustawy z 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 
U. Nr 62, poz. 718 ze zm.)  Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:   

§ 1 

Przyjmuje  się  „Program  współpracy  miasta  Gostynina  z   organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie miasta Gostynina na 2007r.”,   stanowiący 
załącznik  do  niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 3

Uchwała  polega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

   Andrzej Reder 



Uzasadnienie 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada 
obowiązek  współpracy  administracji  publicznej  z  organizacjami 
pozarządowymi  w  sferze  zadań  publicznych  i  uchwalenie  przez  radę 
gminy rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Miasto Gostynin od wielu lat  ściśle  współpracuje z  organizacjami 
pozarządowymi działającymi na jego terenie. Działalność tych organizacji 
znacząco  wpływa  na  rozwój  miasta  i  jakość  życia  jego  mieszkańców. 
Organizacje prowadzą szereg działań obejmujących jednostki i środowiska 
potrzebujące  wsparcia  w  sferze  pomocy  społecznej,  ochrony  zdrowia, 
krzewienia kultury fizycznej i sportu, walki z patologiami i uzależnieniami 
i aktywizacji społeczności lokalnych.

Celem programu jest określenie zasad współpracy miasta Gostynina 
z organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie w zakresie 
realizacji zadań własnych gminy aby służyć pełniejszemu wykorzystaniu 
potencjału tych organizacji i aktywizacji społeczności lokalnej. 

      



   ZAŁĄCZNIK  
                                                                                            do Uchwały nr 253/XLVII/06

Rady Miejskiej  w Gostyninie 
                                                                                   z dnia 25 października 2006r. 

Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie  miasta Gostynina na 2007 rok. 

Ilekroć w niniejszym programie mówi się o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku  publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr  96, poz. 873 ze zm. ), zwaną 
dalej ustawą
2)  organizacjach   pozarządowych –  należy  przez  to  rozumieć  niebędące 
jednostkami  sektora  finansów  publicznych,  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o 
finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub 
jednostki  nieposiadające  osobowości  prawnej  utworzone  na  podstawie  przepisów 
ustaw,  w tym fundacje  i  stowarzyszenia,  z  zastrzeżeniem art.   3,  ust.4  ustawy o 
działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie oraz osoby prawne i  jednostki 
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Wstęp 

Organizacje pozarządowe są ważnym ogniwem społeczeństwa obywatelskiego. 
To one skupiają  najaktywniejszych i  najbardziej  wrażliwych na sprawy społeczne 
obywateli danego środowiska. Miasto Gostynin od wielu lat ściśle współpracuje z 
organizacjami pozarządowymi działającymi na jego terenie. Szczególny nacisk we 
współdziałaniu  kładziony  jest  na  działanie  w  zakresie  upowszechniania  kultury, 
sportu, aktywnego spędzania wolnego czasu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej, wspieranie przedsiębiorczości. 

Rozdział I
Cel programu

1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw na 
rzecz  swojego otoczenia i wspólnoty lokalnej,
2)budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem miasta Gostynina a organizacjami 
pozarządowymi w celu wzmocnienia aktywności społeczności lokalnej,

3)  prowadzenie  nowatorskich  i  bardziej  efektywnych  działań  na  rzecz  poprawy 
jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 
4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
5) realizacja zapisów Programu działań Burmistrza Miasta Gostynina na lata 2003-
2007.   



Rozdział II
Przedmiot współpracy

Przedmiotem  współpracy  miasta  Gostynina  z  organizacjami  pozarządowymi  jest 
realizacja  zadań  publicznych  wymienionych  w  ustawie,   w  szczególności    w 
zakresie:
a) pomocy społecznej,
b) ochrony i promocji zdrowia,
c) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
d) przeciwdziałania patologii społecznej,
e) kultury, sportu, ochrony dziedzictwa narodowego, 
f) sportu, turystyki i rekreacji,
g) ekologii i ochrony środowiska,
h) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami.

Rozdział III

Zasady  współpracy
Współpraca miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi ma charakter 

działalności  społecznie  użytecznej  w  sferze  zadań  publicznych.  Odbywa  się  na 
zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności 
i dotyczy  następujących sfer działania:

1) w zakresie pomocy społecznej  
a) zaspokajanie socjalnych potrzeb mieszkańców miasta, 
b) pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej,
c) organizowanie czasu wolnego i wypoczynku letniego dla dzieci i  młodzieży w 
celu zapobiegania przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi, 
d) udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach przeciw przemocy,
e)   świadczenie   usług  opiekuńczych  osobom  starszym  i  samotnym  w  miejscu 
zamieszkania,
f)  prowadzenie stołówki dla ubogich.

2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
a)  prowadzenie  działalności  edukacyjno-informacyjnej  w  zakresie  profilaktyki 
uzależnień, skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży, 
b) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, 
c) przeprowadzanie badań profilaktycznych dla mieszkańców.
d) inicjowanie i koordynacja akcji charytatywnych.

3) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
a) kontynuacja Programu „Bezpieczne Miasto”,
b) edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu poprawę ich bezpieczeństwa,
c) współpraca służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo publiczne.



 4) w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 
a)  prowadzenie   i  wspieranie  działań   edukacyjno –  informacyjnych  w zakresie 
profilaktyki uzależnień skierowanej głównie do dzieci i młodzieży,
b) udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom 
przemocy w rodzinie,
c) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
d) organizowanie wypoczynku w okresie letnim dla dzieci z rodzin najbiedniejszych i 
patologicznych.
e) wspieranie Klubów Abstynenta, 
f)  zapewnienie  bezpłatnego  poradnictwa  i  konsultacji  mieszkańcom Gostynina  w 
zakresie przemocy w rodzinie i przeciwdziałania uzależnieniom, 
g) promowanie trzeźwości oraz zdrowego stylu życia.

5) w zakresie kultury, sztuki 
a) upowszechnianie kultury we wszystkich środowiskach społecznych, 
b)  organizacja  cyklicznych  imprez  kulturalnych  i  edukacyjnych  w  szczególności 
koncertów, wystaw, prelekcji, spektakli autorskich,
c) edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży- poszanowanie przeszłości miasta,
d) integracja działań   miejskich organizacji społeczno-kulturalnych,
e)  wspieranie  amatorskiego  ruchu  artystycznego,  upowszechnianie  i  promocja 
twórców kultury w kraju i za granicą,
f) prowadzenie dokumentacji zjawisk życia kulturalnego i artystycznego miasta.

6) w zakresie sportu, turystyki i rekreacji 
a) organizowanie i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym, 
b) organizacja  i  uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych, 
wspieranie  krajoznawstwa  i  turystyki  kwalifikowanej,  promocja  walorów 
turystycznych regionu,  
c)  rozwój  i  upowszechnianie  kultury  fizycznej  i   turystyki,  promocji  walorów 
turystycznych  regionu  we   wszystkich  środowiskach  społecznych  –  sport  jako 
element promocji miasta,
d) aktywizowanie stowarzyszeń  i klubów na rzecz edukacji  sportowej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych,
e) promowanie w mediach osiągnięć sportowych gostynińskich działaczy.  

7) w zakresie ekologii i ochrony środowiska   
a)  edukacja  ekologiczna  dzieci  i  młodzieży  oraz  włączenie  jej  do  działań  o 
charakterze proekologicznym,
b)  kształtowanie  właściwych  postaw  wobec  problemów  ochrony  środowiska  i 
zdrowia człowieka,
c)  udział  młodzieży  szkolnej  w  „Akcji  Sprzątanie  Świata”i  innych  konkursach 
ekologicznych, 
d) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami prowadzącymi działania w zakresie 
ekologii,



8) w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej 
a) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania z funduszy strukturalnych z 
Unii Europejskiej,
b)  współpraca  partnerska  na  różnych  płaszczyznach  z  miastem  partnerskim 
Langenfeld,
c) pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji z partnerami o podobnym profilu 
działania w mieście partnerskim,
d)pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi partnerami międzynarodowymi.

Rozdział IV
Formy współpracy

Formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer:  
1. Informacyjnej, poprzez:
a) wzajemne informowanie się o planach, kierunkach działalności i współdziałania w 
celu zharmonizowania tych kierunków,
b) udostępnienie serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miasta 
na przekazywanie informacji o planach i zamierzeniach organizacji pozarządowych,
c) otwarty dostęp do tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina w celu publikacji 
informacji  i ogłoszeń dotyczących bieżącej działalności organizacji pozarządowych,
d) udzielanie rekomendacji,

2.  Organizacyjnej, poprzez: 
a) nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń, sal będących w dyspozycji Urzędu Miasta 
organizacjom  pozarządowym  na  organizowanie  przez  nie  spotkań 
okolicznościowych,
3. Szkoleniowej, poprzez:
a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń ( dot. m.in. pozyskiwania środków z 
funduszy Unii Europejskiej),
b)  angażowanie organizacji  pozarządowych do wymiany doświadczeń,  prezentacji 
osiągnięć,
4. Finansowej, obejmującej  w szczególności:
a)  udzielanie  dotacji  na  realizację  zadań  własnych  miasta  w  drodze  otwartych 
konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza, 
b) zlecanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz  wyrównywania  szans  tych  rodzin  i  osób   na 
zasadach i w trybie określonych w ustawie o pomocy społecznej,
c)  zlecanie  realizacji  zadań  wynikających  z  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
d) zlecanie zadań w sposób inny niż wymieniony w ust.4 lit.a i b, jeżeli dane zadania 
można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w 
szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach 
o zamówieniach publicznych.




