
Załącznik Nr 11 do protokołu 
Nr XXXVI/09 z dnia 26.11.2009r. 

 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/231/09 
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU  

Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 R. 
 
 

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy 
Frombork na 2010 rok. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 154, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,  
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172 
poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,  
poz. 974, Nr 173 poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, 
poz. 420) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,  
poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz.1298, Nr 169 poz.1420, Nr 175, poz.1462, 
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz.651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 22, poz. 120) – Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Uchwala się program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2010 rok stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
 

     PRZEWODNICZĄCY 
       Rady Miejskiej we Fromborku 
                  /-/ Bogdan Jussis 
 
 
 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie 
 

Przyjęcie powyŜszej uchwały podyktowane jest zapisem art. 5 ust. 3 ustawy o poŜytku 
publicznym i o wolontariacie. Jest to wymóg ustawowy, potrzebny do realizacji zadań, które 
Miasto i Gmina pragnie powierzyć organizacjom nie zaliczanym do sektora finansów 
publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysków. Przyjęcie programu umoŜliwi 
przekazywanie zadań określonych w uchwale budŜetowej Gminy  podmiotom wskazanym  
w cytowanej ustawie. Brak programu wykluczy moŜliwość zawierania porozumień  
z organizacjami pozarządowymi w sferze podejmowania zadań publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/231/09 
Rady Miejskiej we Fromborku 
z dnia 26.11.2009r 

 
                              

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY FROMBORK 
Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI NA 2010 ROK 

 
I. Wstęp 
 
 Rada Miejska we Fromborku uznając działalność organizacji pozarządowych  
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego deklaruje wolę kształtowania współpracy  
z organizacjami na zasadach: pomocowości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, 
uczciwej konkurencji i jawności. 
Współpraca ta ma na celu lepsze wykonanie zadań ustawowo powierzonych gminie, 
spoczywających na Samorządzie Miasta i Gminy Frombork poprzez wspieranie działań  
i inicjatyw organizacji pozarządowych oraz włączenie tych organizacji w proces kierowania 
miastem. 
Rozwój Miasta i Gminy Frombork i poprawa warunków Ŝycia jej mieszkańców jest 
najwaŜniejszym celem samorządu gminnego. Program współpracy jest wyrazem przekonania 
władz Miasta i Gminy Frombork, Ŝe naleŜy go realizować we współdziałaniu z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz Ŝe przyniesie on 
korzyści wszystkim stronom biorącym udział w jego realizacji.  
Władze Miasta i Gminy widzą w organizacjach pozarządowych takŜe waŜnego partnera  
w realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork. 
 Rada Miejska we Fromborku uchwala niniejszy program jako wyraz polityki 
społeczno-finansowej władz miasta wobec organizacji pozarządowych. 
 
II. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 
1.  Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
poŜytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), 

2) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty 
prowadzące działalność poŜytku publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 

3) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Miasta i Gminy Frombork  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2010. 

4) dotacji – rozumie się przez to dotacje określone w przepisie art.176 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
zwaną dalej ,,ustawą o finansach publicznych”. 

2.  Współpraca między władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi obejmuje 
sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

3.  Zadania priorytetowe Miasta i Gminy Frombork określane będą corocznie w budŜecie 
Gminy. 

4.   Zadania priorytetowe na rok 2010 stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego programu. 
 
 



III.  Cel programu 
§ 2. 

 
Celem programu współpracy Miasta i Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi jest 
pobudzenie aktywności obywatelskiej w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców gminy Frombork 
w szczególności poprzez: 
1. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, wspólnotę 

lokalna oraz jej tradycje. 
2. Określenie priorytetowych zadań publicznych. 
3. Zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej i udziału organizacji 

pozarządowych w realizacji zadań publicznych. 
4. Zwiększenie efektywności świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich 

standardu. 
5. Zabezpieczenie w budŜecie gminy środków finansowych umoŜliwiających pełne  

i terminowe wykonywanie w/w zadań. 
6. Prowadzenie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców. 
 
IV.  Przedmiot współpracy 

§ 3. 
 

Przedmiotem współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi jest: 
1. Realizacja zadań Gminy określonych w ustawach. 
2. Zwiększenie efektywności działań na rzecz mieszkańców miasta. 
3. Tworzenie systemu monitorowania potrzeb społecznych. 
4. Wypracowanie skutecznego sposobu zaspakajania ww. potrzeb, przy uwzględnieniu 

standardu świadczonych usług. 
5. Konsultowanie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji. 
 

V.  Podmioty realizujące współpracę 
 

§ 4. 
 

1. Rada Miejska we Fromborku i jej komisje realizują zadania w zakresie : 
1) utrzymywania kontaktów z organizacjami realizującymi zadania w obszarach, 

będących jednocześnie obszarami działań komisji, 
2) określenia kierunków polityki społecznej i finansowej w zakresie powierzania 

ustawowych zadań gminy organizacjom pozarządowym. 
2. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork realizuje zadania w zakresie : 

1) realizacji polityki społecznej i finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
2) powołania w celu przeprowadzenia konkursu ofert, składu komisji konkursowej zwanej 

dalej „komisją”, wskazując osobę przewodniczącego oraz określając tryb pracy 
komisji, 

3) podejmowania decyzji o przyznaniu pomocy, w tym finansowej organizacjom 
pozarządowym, 

4) w oparciu o raport z przebiegu konkursów ofert oraz informacje uzyskane  
z monitoringu, dokonuje oceny efektów współpracy, które w formie sprawozdania 
rocznego przedstawiane będą Radzie Miejskiej we Fromborku, 

5) koordynacji współpracy z jednostkami organizacyjnymi miasta i gminy  
i organizacjami pozarządowymi, 



3. Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na terenie Miasta i Gminy 
Frombork lub na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Frombork bez względu na siedzibę. 

 
VI.  Formy współpracy 

 
§ 5. 

 
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy. 
2. Do form współpracy o charakterze finansowym naleŜy zlecanie zadań publicznych, które 

mogą przybierać jedną z form:  
1) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, 
2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji, 
3.  Do form współpracy pozafinansowej mogą naleŜeć w szczególności: 

1) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji, 
2) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Miejskiej we Fromborku oraz 
komisjach Rady, na których dyskutowane będą projekty uchwał związanych tematycznie 
z profilem działalności organizacji, 
3) publikowanie waŜnych informacji dotyczących organizacji na tablicach ogłoszeń oraz 
na stronach internetowych urzędu, 
4) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań 
publicznych z innych źródeł niŜ dotacja Miasta i Gminy Frombork, 
5) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizację np. 
poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu, środków technicznych itp., 
6) działania na rzecz wzmocnienia sprawności funkcjonowania organizacji w tym 
organizacja lub współudział np. w organizacji szkoleń, konsultacji, konferencji, forum 
wymiany doświadczeń, 
7) promocja działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu, 
8) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych  
z przedstawicieli organizacji i organów miasta i gminy, 
9) inicjowanie szkoleń podnoszących jakość świadczonych usług publicznych  
i zwiększających efektywność wydatkowania środków finansowych. 
10) udzielanie informacji o zewnętrznych moŜliwościach finansowych zadań organizacji 
pozarządowych, zwłaszcza sektora prywatnego, funduszy celowych, fundacji prywatnych, 
środków unijnych. 

4. Środki finansowe, o których mowa w pkt. 2 nie mogą być udzielane na: remonty 
budynków, zadania i zakupy inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą, 
pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu starającego się o przyznanie dotacji, 
działalność polityczną i religijną. 

 
VII. Tryb zlecania zadań publicznych  

 
§ 6. 

 
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym moŜe nastąpić  

w formach przewidzianych w ustawie o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie lub odrębnych przepisach, 



2. Ogłoszenie otwartego konkursu w celu zlecenia przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Frombork realizacji zadań publicznych opublikowane zostanie w: 

− dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym, 
− Biuletynie Informacji Publicznej, 
− na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Frombork. 

3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową powołaną 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w drodze zarządzenia. Decyzję o wyborze 
podmiotów uzyskujących dotację, o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta  
i Gminy Frombork. 

4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
oraz poprzez publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni 
do dnia zakończenia postępowania konkursowego. 

5. Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w paragrafie 5 ust. 2, moŜe nastąpić takŜe 
poprzez zakup usług zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie. 

6. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złoŜyć ofertę realizacji zadań publicznych, takŜe 
tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji 
publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 

 
VIII.  Zadania Organizacji Pozarządowych 

 
§ 7. 

 
1. Organizacje pozarządowe, które współpracują z miastem i gminą przedstawiają 

sprawozdanie z działalności w zakresie objętym współpracą. 
2. Organizacje w okresie otrzymywania dotacji zobowiązane są do zamieszczenia w swoich 

materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez 
miasto i gminę. 

 
IX.  Postanowienia końcowe 

 
§ 8. 

 
1. Program współpracy jest programem otwartym. Burmistrz  Miasta i Gminy Frombork na 

podstawie rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowych moŜe 
określić w trakcie roku nowe zadania realizowane przez organizacje pozarządowe. 

2. Środki finansowe na realizację zadań publicznych ujęte są w budŜecie gminy na dany rok. 
3. Wzory dokumentów związanych z realizacja programu określa rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania.  



Załącznik Nr 1 do Programu 
Współpracy Miasta i Gminy Frombork  
z Organizacjami Pozarządowymi  
na rok 2010 

 
 

W 2010 roku przewiduje się następujące zadania do realizacji przez uprawnione 
podmioty oraz jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych niedziałających 
w celu osiągnięcia zysku: 

 

1. Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym w tym: 

1.1.Wspieranie działań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa społecznego na terenie 
Miasta i Gminy Frombork. 

2. Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w tym:  

2.1.Wspieranie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej w szczególności ludzi 
nieaktywnych zawodowo. 

3. Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych w tym: 

3.1.Wspieranie działań mających na celu aktywizacje społeczeństwa w zakresie estetyzacji 
otoczenia. 

4. Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego w tym: 

4.1. Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. 

4.2. Ochrona zwierząt. 

5. Zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym: 

5.1.Dokumentowanie historii i teraźniejszości regionu. 

5.2. Podtrzymywanie i ochrona dóbr kultury i tradycji. 

6. Zadania z zakresu rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieŜy  

6.1.Organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich  
i międzynarodowych imprezach sportowych i rekreacyjnych, 

6.2.Organizowanie szkoleń oraz obozów szkoleniowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy, 

6.3.Organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych w czasie wolnym od zajęć szkolnych- 
ferie, wakacje, 

6.4.Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieŜy i mieszkańców 
miasta rozwijających ich sprawność fizyczną, 

6.5.Tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla rozwoju rekreacji 
ruchowej i sportu wśród dzieci, młodzieŜy i mieszkańców miasta. 

 
 


