
 
UCHWAŁA  Nr XVIII/99/2007 

RADY MIEJSKIEJ w MAKOWIE MAZOWIECKIM 
z dnia 28 grudnia  2007r. 

 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki  

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

ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2008 

rok ”. 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 maraca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.  zm.) oraz 

art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się 

co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się „Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z 

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

ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2008 rok.”, 

stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach 

internetowych i tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Makowie 

Mazowieckim. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ireneusz Pepłowski 

 



Załącznik do Uchwały Nr XVIII/99/2007
      Rady Miejskiej w Makowie  
      Mazowieckim        
      z dnia 28 grudnia 2007 roku 

 

 

Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie na 2008 rok. 

 
 
 

§ 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

Ilekroć w programie jest mowa o: 
1) „ustawie”- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 
z późn.  zm. /, 

2) „uchwałę”- rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest 
Program, 

3) „mieście”- rozumie się przez to Miasto Maków Mazowiecki, 
4) „organizacjach pozarządowych”- rozumie się przez to organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność poŜytku 
publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, 

5) „dotacji”- rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 1 pkt. 1 
lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. 
Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./, 

6) „konkursie”- rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa 
w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy. 

 
§ 2 

 
Obszary współpracy 

 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań określonych w art. 
7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 



2001 r. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.), a w szczególności zadań własnych 
miasta obejmujących następujące obszary: 

1) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, 
2) kultury fizycznej i sportu, 
3) wypoczynku dzieci i młodzieŜy. 

 
§ 3 
 

Formy współpracy 
 

1.Współpraca, o której mowa w § 2 moŜe przybierać następujące formy: 
1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na 

zasadach określonych w ustawie, 
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałanie w celu  zharmonizowania tych kierunków, 
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu 

ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, 

4) uŜyczanie bądź wynajmowanie na najkorzystniejszych warunkach lokali  
i budynków komunalnych oraz nieodpłatne udostępnienie lokalu, sprzętu 
technicznego itp. na spotkania organizacji lub spotkania otwarte związane 
z działalnością statutową, 

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 
2. Współpraca moŜe polegać takŜe na wspomaganiu technicznym,  

szkoleniowym, informacyjnym organizacji pozarządowych w zakresie 
określonym uchwałą. 

 
 

§ 4 
 

Zadania programu 
 

Ustala się następujące zadania realizowane w ramach programu w roku 2008: 
 

1) dla wszystkich obszarów ujętych w § 2: 
a) organizacja spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli 

organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta w celu 
zidentyfikowania potrzeb i skoordynowania działań, 

b) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze  
doradczym i inicjatywnym.  

2) dla obszaru określonego w § 2 pkt. 1: 
a) wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych  
 i przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Miasta, 



b) wspieranie działalności edytorskiej i wydawniczej popularyzującej 
wiedzę o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców oraz 
upowszechniającej dorobek makowskich twórców poezji i prozy, 

c) dokumentowanie historii najnowszej, lokalnych wydarzeń 
kulturalnych, sportowych, społecznych, itp. 

 
3) dla obszaru określonego w § 2 pkt. 2: 

a) wspieranie szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych, 
b) wspieranie przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, 

ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, 
c) wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci  
 i młodzieŜy, 
d) wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców 

miasta. 
 

4) dla obszaru określonego w § 2 pkt. 3: 
a) wspieranie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy, 
b) wspieranie organizacji obozów sportowo-wypoczynkowych  
 dla dzieci i młodzieŜy uzdolnionej sportowo, 
c) wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego stylu 
Ŝycia.  

 
§ 5 

 
1.Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych 
   realizowanych przez Miasto w zakresie zadań określonych w § 4 pkt. 2-4  
   zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań organizacjom 
  pozarządowym odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta  
  oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania. 
 
2. Zlecanie realizacji zadania publicznego moŜe mieć jedną z form: 

1) powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 
     jego realizacji, 
2) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji  
    na dofinansowanie jego realizacji. 

 
3. Dotacje, o których mowa w ust. 2 , nie mogą być wykorzystane na: 

1) remonty budynków, 
2) zadania i zakupy inwestycyjne, 
3) zakupy gruntów, 
4) działalność gospodarczą, 
5) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji pozarządowych, 
6) udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym bądź prawnym, 



7) działalność polityczną i religijną. 
 

§ 6 
 

1.Zlecenie zadań, o których mowa w § 4 pkt. 2-4 następuje, z zastrzeŜeniem  
   § 8, w trybie konkursu, chyba Ŝe przepisy odrębne przewidują inny tryb  
   zlecania. 
2. Konkursy dotyczące zadań określonych w § 5 ogłasza Burmistrz Miasta. 
3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej  
    30 dni. 
4. Ogłoszenie konkursu moŜe nastąpić jedynie w sytuacji zabezpieczenia 
    środków finansowych na zadanie w budŜecie. 
 

§ 7 
 

Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złoŜyć ofertę realizacji 
zadań publicznych, takŜe tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, 
w tym równieŜ przez organy administracji publicznej. Oferty  organizacji 
rozpatrywane będą  w trybie przepisów ustawy. 
 

§ 8 
 

Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 6, kaŜdorazowo powinno 
być poprzedzone analizą czy realizacja zadania w innym trybie pozwoli na 
efektywniejszą realizację zadania- zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy. 
 

§ 9 
 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe określa Rada Miejska w uchwale 
budŜetowej na 2008 rok.   

 
 


