
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT 
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

Miasta Sokołów Podlaski  
z organizacjami pozarządowymi  



  

Załącznik 

do Uchwały Nr  

Rady Miejskiej w Sokołowie 

Podlaskim 

z dnia ............................ 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

I. WSTĘP 
Prowadzenie przez samorząd miejski działalności we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie znacząco 

wpływa na jakość Ŝycia mieszkańców Sokołowa Podlaskiego. 

Wyrazem dąŜenia do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego jest „Roczny program współpracy 

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

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i 
wolontariacie”. Program reguluje na najbliŜszy rok współpracę pomiędzy Miastem, 

a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego, określając zakres oraz formy tej współpracy. Pozwoli on na pobudzenie i 

wspieranie przez Miasto działalności tych organizacji i podmiotów oraz realizację przez 

nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. 

II. CELE 
Celem programu jest budowanie przez Miasto Sokołów Podlaski partnerstwa między 

samorządem a sektorem pozarządowym, w sferze zadań publicznych określonych w art. 

4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej samej ustawy, 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom 

gminy poprzez: 

1) promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania 

współpracy między organem samorządu terytorialnego i organizacjami, 

2) określenie priorytetowych zadań publicznych, 

3) wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych, 

4) zabezpieczenie w budŜecie Miasta środków finansowych umoŜliwiających pełne                     

 i terminowe wykonywanie ww. zadań, 

5) zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych 

poprzez  włączenie do wykonania tych zadań organizacji, 

6) rozwijanie poczucia przynaleŜności organizacji do społeczności lokalnej Miasta. 



  

III. BENEFICJENCI 
Program adresowany jest do: 

1) organizacji pozarządowych, 

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 

oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego. 

IV. REALIZATORZY PROGRAMU 
W realizacji programu uczestniczą: 

1) Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim i jej Komisje, w zakresie wytyczania 

polityki społecznej i finansowej miasta, 

2) Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski w zakresie realizacji polityki społecznej 

i finansowej wytyczonej przez radę Miejską w Sokołowie Podlaskim, 

3) Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność poŜytku 

publicznego w zakresie: 

a. stosowania trybu postępowania w sprawie składania ofert o wspieranie 

lub powierzenie realizacji zadania własnego Miasta, 

b. wykorzystania otrzymanych środków finansowych zgodnie z zawartą 

umową, 

c. opiniowania projektu rocznego programu współpracy. 

V. ZAKRES WSPÓŁPRACY  
Miasto Sokołów Podlaski prowadzi działalność w sferze zadań publicznych 

określonych w art. 4 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 wymienionej ustawy, prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w zakresie 

odpowiadającym zadaniom tych organów. 

VI. ZASADY WSPÓŁPRACY 
Współpraca z organizacjami odbywa się na zasadach: 

1) pomocniczości – powierzenie podmiotom programu tych zadań, które mogą być 

zrealizowane efektywniej niŜ przez samorząd miejski, 

2) suwerenności stron – zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne 

sprawy podmiotów programu, 

3) partnerstwa – współpraca na równych prawach i na zasadzie dobrowolności 

udziału, 

4) efektywności - dąŜenie wszystkich zainteresowanych do osiągnięcia najlepszych 

efektów w realizacji zadań publicznych przy danych środkach i moŜliwościach, 

5) uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy, 

6) jawności – stosowanie jawnych kryteriów finansowych i pozafinansowych. 

VII. ZADANIA MIASTA 
Ustala się na 2009 rok następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecone do 

realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy 

o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie: 



  

1) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy, w tym szkolnej 

poprzez prowadzenie zajęć w róŜnych dyscyplinach sportowych. 

2) Prowadzenie profilaktycznej i informacyjnej działalności z zakresu 

przeciwdziałania uzaleŜnieniom na terenie Sokołowa Podlaskiego oraz 

udzielania wsparcia psychospołecznego i prawnego osobom uzaleŜnionym i ich 

rodzinom. 

3) Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego 

dzieci i młodzieŜy, stanowiących alternatywę wobec uŜywania narkotyków i 

innych środków odurzających. 

4) Organizowanie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, 

w szczególności pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej. 

5) Upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej i proekologicznej, szczególnie wśród 

dzieci i młodzieŜy oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów 

zdrowia i ochrony środowiska. 

6) Wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych promujących 

Sokołów Podlaski i jego dziedzictwo kulturowe, patriotyczne. 

7) Wspieranie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieŜy. 

8) Realizacja zadań z zakresu ochrony i renowacji zabytków. 

9) Promowanie walorów turystycznych miasta. 

10) Promowanie produktów regionalnych. 

11) Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym. 

12) Wspieranie działań na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego, w tym osób 

niepełnosprawnych, starszych i emerytów. 

VIII. FORMY WSPÓŁPRACY 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie odbywać się będzie 

w szczególności w formach: 

1) zlecenia organizacjom pozarządowymi oraz podmiotom wymienionym w art.3 

ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie realizacji 

zadań publicznych - na zasadach określonych w ustawie o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie, w formach: powierzania wykonywania zadań 

publicznych, zakupu usług lub wspierania realizacji zadań statutowych 

organizacji, 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności 

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 

wolontariacie odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 

normatywnych na stronie internetowej miasta wraz z podaniem terminu, w 

którym organizacje i podmioty będą mogły składać pisemne opinie, 

4) tworzenia w miarę potrzeb współpracy zespołów o charakterze doradczym 

i inicjatywnym, złoŜonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicieli samorządu miejskiego oraz 

określenie przedmiot ich działania, 



  

5) współpracy i udzielenia pomocy w zakresie pozyskiwania środków 

finansowych z innych źródeł, poprzez: 

a. informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

o moŜliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych, 

b. udzielanie pomocy na wniosek zainteresowanego podmiotu w zakresie 

wypełniania wniosków, opracowania dokumentów aplikacyjnych.  

c. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, 

które ubiegają się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, 

d. udzielanie promesy dofinansowania z budŜetu Miasta wkładu własnego 

organizacji, ubiegającej się o środki zewnętrzne dla sfinansowania 

projektu słuŜącego realizacji zadań publicznych. 

6) promocji działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych 

w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu 

informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje 

pozarządowe i podmioty na stronach internetowych miasta oraz w lokalnych 

mediach, 

7) pomocy w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których 

mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 

kontaktów ponad gminnych i międzynarodowych, w tym poprzez udzielenie 

rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich 

kontaktów. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1) W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia realizacji 

zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym 

działalność poŜytku publicznego aniŜeli przewidziany w ustawie o działalności 

poŜytku publicznego i o  wolontariacie, stosuje się tryb w nich określony. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy 

ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, 

ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 


