UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański 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, na lata 2018-2021”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 1817z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Wieloletni program współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański 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, na lata 2018-2021”.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 2. Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami
pozarządowymi oraz jednostkami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działającymi na rzecz gminy i jej
mieszkańców. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne.
Program precyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do
opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
§ 3. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
b) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) programie - rozumie się przez to Wieloletni program współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański 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, na lata 2018-2021,
d) gminie – rozumie się przez to Gminę Nowy Dwór Gdański.
Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 4. Głównym celem współpracy jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku
lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.
§ 5. 1. Cele szczegółowe:
1) zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Nowy Dwór Gdański w celu pełniejszego zaspokajania ich
potrzeb;
2) stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych lub
ogółu mieszkańców;
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu polityk publicznych;
4) umacnianie poczucia odpowiedzialności za stan lokalnej wspólnoty i całej gminy;
5) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
6) prezentacja dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie jego osiągnięć.
Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 6. Współpraca gminy z organizacjami opiera się na zasadach:
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1) pomocniczości - oznacza, że gmina zleca organizacjom realizację zadań publicznych a organizacje zapewniają
ich wykonanie w sposób efektywny, profesjonalny i planowy,
2) suwerenności stron - oznaczającej, że gmina i organizacje podejmujące współpracę zachowują wzajemną
autonomię i niezależność względem siebie,
3) partnerstwa - oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnych
problemów i osiąganiu razem wyznaczonych celów,
4) efektywności - polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji
zadań publicznych,
5) uczciwej konkurencji i jawności - zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na
równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu
do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje.
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy
§ 7. 1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania ze sfery zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, szczegółowo ujęte w rocznych programach współpracy.
2. Przedmiotem tej współpracy jest:
1) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania;
2) realizacja zadań gminy w sferze pożytku publicznego.
Rozdział 5.
Formy współpracy
§ 8. Współpraca może przybierać następujące formy:
1) o charakterze finansowym – przekazywanie środków pieniężnych:
a) powierzanie i wspieranie realizacji zadań;
b) udzielanie dotacji na wkłady własne;
c) udzielanie dotacji celowych;
2) o charakterze pozafinansowym:
a) prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej;
b) udostępnianie (jednorazowe lub stałe) lokali, obiektów i nieruchomości gruntowych na działalność statutową
organizacji;
c) pomoc przy gromadzeniu środków finansowych z innych źródeł;
d) promocję działalności organizacji w mediach;
e) pomoc organizacyjną, lokalową i finansową na rzecz organizacji, które współpracują z gminą
lub jej jednostkami organizacyjnymi w organizacji imprez, zawodów i konkursów;
f) nagradzanie podmiotów i osób życia społecznego podczas gali wręczania Nagród Burmistrza.
Rozdział 6.
Okres realizacji programu
§ 9. Program współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest programem
wieloletnim i będzie realizowany od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2021.
Rozdział 7.
Wysokość środków planowanych na realizację programu
§ 10. 1. Wysokość środków planowanych na realizację programu w poszczególnych latach zostanie określona
w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.
2. Środki finansowe mogą w ciągu każdego roku budżetowego zostać zwiększone lub zmniejszone.
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Rozdział 8.
Sposób realizacji programu
§ 11. Sposób realizacji programu zawarty będzie w kolejnych rocznych programach współpracy. Koordynacją
wdrażania programów zajmuje się Referat Spraw Społecznych.
Rozdział 9.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert
§ 12. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert zawarty jest w kolejnych rocznych programach współpracy.
Rozdział 10.
Informacja o przebiegu konsultacji
§ 13. 1. Konsultacje programu prowadzone były zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą nr 100/X/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskiem
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Gminy Nowy Dwór
Gdański.
2 Konsultacje trwały od 19.10.2017 r. do 30.10.2017 r.
3. Zastosowane formy konsultacji programu:
1) bezpośrednie spotkania z przedstawicielami organizacji;
2) pisemne opinie lub uwagi zainteresowanych organizacji drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
4. Program umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim
www.miastonowydwor.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miastonowydwor.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
Rozdział 11.
Przepisy końcowe
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletni programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Celem Wieloletniego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi jest
m.in. określenie kierunków rozwijania współpracy na najbliższe lata, zasad współpracy w zakresie realizacji zadań
publicznych oraz wspólnych działań podejmowanych na rzecz dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w Nowym Dworze Gdańskim.
Wieloletni program współpracy został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą Nr 100/X/2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Konsultacji Społecznych Gminy Nowy Dwór Gdański.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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