
UCHWAŁA  NR XII/298/07 
RADY  MIASTA  GDAŃSKA 

Z  DNIA  30 sierpnia 2007 roku  
 
 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2008” 
 
 
 Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (( Dz. U. Nr 96, poz. 873, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 210, poz.2135, zm.: z 2005 r. Dz. U. Nr155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,  
poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 Dz.U. Nr 94, poz.651.);  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591; zm.: z 2002 
r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 
2003 r. Dz. U. Nr 80,  poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz.U.Nr181, poz.3137; z 
2007r. Dz.U.Nr 48,  poz.327) 
 
 

Rada Miasta Gda ńska 
uchwala, co nast ępuje: 

 
 

§ 1 
 

Uchwala się „Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2008”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie  z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
                                                                                                                                  
                                                                                                          Przewodniczący 

Rady Miasta Gdańska 
 
 

              
                                                                                                   Bogdan Oleszek 

 
 
 
 



PROGRAM WSPÓŁPRACY 
MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI 

NA ROK 2008 
 

 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2008”, zwanym dalej „Programem”, jest mowa o: 
1) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi 
zmianami ); 

2) ustawie o pomocy społecznej – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 
2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami ); 

3) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy; 

4) Gdańskiej Radzie Organizacji Pozarządowych – naleŜy przez to rozumieć podmiot, 
który reprezentuje gdańskie organizacje pozarządowe i jest wyłoniony podczas 
plenarnego spotkania przy udziale przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska; 

5) Gdańskiej Radzie Działalności PoŜytku Publicznego – naleŜy przez to rozumieć 
podmiot doradczo – opiniujący oraz inicjatywny Prezydenta Miasta Gdańska, 
w zakresie dotyczącym poŜytku publicznego; 

6) Prezydencie – naleŜy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gdańska; 
7) Konkursie – naleŜy rozumieć otwarty konkurs ofert, w którym uczestniczą organizacje 

pozarządowe i inne podmioty zgodnie z art.11 ust.3 ustawy. 
 

2. Program obejmuje współpracę Miasta Gdańska z organizacjami działającymi na rzecz 
Miasta Gdańska i jego mieszkańców. 

 
 

Rozdział II 
 

Cele współpracy 
 

§ 2 
 

1. Celem współpracy Miasta Gdańska z organizacjami jest zdynamizowanie działań w 
sferze zadań publicznych oraz podniesienie ich skuteczności i efektywności. Kierunki 
działań wyznaczone są w lokalnych dokumentach strategicznych, tj. Strategii Rozwoju 
Miasta Gdańska do roku 2015 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 
roku 2015. 

2. Strategicznym celem współpracy, o której mowa w ust. 1 jest: 
a) objęcie nią moŜliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej; 
b) poszerzanie i popieranie postaw proobywatelskich, przede wszystkim wolontariatu; 
c) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych szans w realizacji zadań 

publicznych, przez powierzanie i wspieranie coraz większej ilości zadań z 
jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację. 

3. Doskonalenie jakości współpracy oraz sposobu realizacji zadań dokonuje się poprzez 
poszerzanie zakresu, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie, 
ustanawianie i przestrzeganie standardów. 

 



 
Rozdział III 

 
Zasady współpracy 

 
§ 3 

 
1. Współpraca Miasta Gdańska z organizacjami  odbywa się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. 
2. Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym i oznacza uporządkowanie 

wzajemnych relacji oraz podziału zadań między sektorem publicznym, a sektorem 
obywatelskim ukierunkowane na umacnianie obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz 
ograniczanie interwencjonizmu państwa i administracji lokalnej. 

3. Zasada suwerenności stron polega na tym, iŜ strony mają prawo do niezaleŜności  
i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania 
problemów i zadań. 

4. Zasada partnerstwa oznacza, iŜ strony podejmują współpracę w identyfikowaniu  
i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich 
realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie 
jako podmioty równoprawne w tych procesach. 

5. Zasada efektywności polega na wspólnym dąŜeniu do osiągnięcia moŜliwie najlepszych 
efektów w realizacji zadań publicznych. 

6. Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności zakładają kształtowanie przejrzystych 
zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania 
publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji. 

 
 
 
 

Rozdział IV 
 

Przedmiot współpracy – obszary i zadania 
 

§ 4 
 
Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest realizacja Strategii Rozwoju Miasta do roku 
2015 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015, w szczególności 
zaś: 
1) doskonalenie rozpoznawania potrzeb i diagnozowania problemów społecznych; 
2) integracja społeczna osób wykluczonych i zagroŜonych wykluczeniem, w szczególności, 

bezrobotnych, bezdomnych i uzaleŜnionych; 
3) integracja społeczna osób niepełnosprawnych; 
4) partnerska współpraca róŜnych podmiotów w realizacji zadań; 
5) współfinansowanie realizacji zadań w ramach programów UE; 
6) aktywizowanie środowiska lokalnego poprzez inicjowanie przedsięwzięć o charakterze 

integracyjnym, twórczym lub rekreacyjnym; 
7) promocja Miasta Gdańska; 
8) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania powstawaniu patologii społecznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 5 

 
Współpraca Miasta Gdańska z organizacjami w roku 2008 obejmować będzie zadania w 
zakresie:  

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

3) ochrony i promocji zdrowia; 
4) działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagroŜonych zwolnieniem z pracy; 
6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
7) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, z uwzględnieniem promocji sportu; 
8) rozwoju i wspierania nauki; 
9) oświaty, wychowania i kształcenia ustawicznego, z uwzględnieniem wyrównywania 

szans edukacyjnych oraz edukacji dzieci i młodzieŜy szczególnie uzdolnionych; 
10) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy; 
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
13) ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takŜe działań 

wspomagających rozwój demokracji; 
14) organizacji wolontariatu i kształcenia wolontariuszy; 
15) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje. 
 
 

Rozdział V 
 

Formy współpracy 
 

§ 6 
 

Miasto Gdańsk podejmuje współpracę z organizacjami w formie: 
1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, finansowanych z budŜetu Miasta 

Gdańska, na zasadach określonych w ustawie o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie oraz w ustawie o pomocy społecznej; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności 
i realizowanych zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji 
na stronach internetowych Miasta Gdańska; 

3) konsultowania z Gdańską Radą Działalności PoŜytku Publicznego projektów aktów 
normatywnych dotyczących sfer współpracy zgodnie z § 7 ust. 2 programu; 

4) organizowania szkoleń i udzielania pomocy merytorycznej organizacjom; 
5) promowania i udzielania pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji; 
6) udostępniania na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych, sal 

konferencyjnych i sprzętu technicznego w celu realizacji zadań organizacji; 
7) udzielania pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej  

i międzynarodowej z partnerami o podobnym profilu działania; 
8) prowadzenia aktualizowanej bazy danych na temat organizacji działających na 

terenie Miasta Gdańska; 
9) pracy wspólnych mieszanych zespołów tematycznych. 

 
 
 
 



 
 

Rozdział VI 
 

Realizacja programu współpracy 
 

§ 7 
 

1. Prezydent powołuje Gdańską Radę Działalności PoŜytku Publicznego, której kadencja 
trwa dwa lata. 

2. Do zadań Gdańskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego naleŜy, w szczególności: 
1) opiniowanie projektów aktów prawa lokalnego i działań dotyczących organizacji, w 

tym sprawozdań z realizacji Programu; 
2) występowanie do Prezydenta i Rady Miasta Gdańska z propozycjami rozwiązań 

prawnych i działań w sferze poŜytku publicznego; 
3) opracowanie i przedstawienie Prezydentowi Rocznego Programu Współpracy Miasta 

Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok następny do dnia 30 czerwca; 
d) rekomendowanie wypracowanych standardów usług społecznych. 

3. W skład Gdańskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego wchodzą: 
1) 2 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska; 
2) 2 przedstawicieli Prezydenta; 
3) 2 przedstawicieli Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku; 
4) Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; 
5) przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku; 
6) 6 przedstawicieli Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych przez nią wskazanych; 
7) 2 osoby zaufania publicznego, w tym: 

- jedna wybrana spośród trzech rekomendowanych przez przedstawicieli 
samorządu wymienionych w pkt 1-5, 

- jedna wybrana spośród trzech rekomendowanych przez przedstawicieli 
organizacji pozarządowych wymienionych w pkt 6. 

 
 

§ 8 
 

Miasto Gdańsk organizuje konsultacje społeczne z organizacjami odbywające się w 
szczególności w zakresie przedmiotu współpracy – obszarów i zadań publicznych 
realizowanych przez Miasto Gdańsk we współpracy z organizacjami . 
 

 
§ 9 

 
Konsultacje społeczne odbywają się poprzez: 

1) plenarne spotkania z organizacjami odbywające się dwa razy w roku; 
2) posiedzenia Gdańskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbywające się raz  

w miesiącu; 
3) informator gminny znajdujący się na stronie internetowej www.gdansk.pl (dział: 

„nasze miasto – organizacje pozarządowe – aktualności”) oraz www.bip.gdansk.pl 
(dział „organizacje pozarządowe – aktualności”); 

4) zbieranie opinii i uwag organizacji w przedmiocie współpracy; 
5) cykliczne robocze spotkania z przedstawicielami Prezydenta odpowiedzialnymi 

za poszczególne obszary zadaniowe. 
 
 
 
 
 



 
 

Rozdział VII 
 

Zasady i tryb organizacji konkursów ofert  
 
 
 

§ 10 
 
Wybór ofert złoŜonych przez organizacje w zakresie realizacji zadań publicznych odbywa się 
na zasadzie konkursów, ogłaszanych przez Prezydenta. 
 
 

§ 11 
 

1.  W celu realizacji zadań, o których mowa w § 5, Prezydent wskazuje jednostki 
organizujące konkursy oraz powołuje Komisje Konkursowe i określa warunki konkursów  
w drodze zarządzenia. 

2. W skład poszczególnych Komisji Konkursowych wchodzi: 
1)  2 przedstawicieli Rady Miasta Gdańska; 
2)  2 przedstawicieli Prezydenta; 
3)  3 przedstawicieli organizacji wybranych podczas spotkania plenarnego organizacji 

pozarządowych; 
4) 2 specjalistów w zakresie zadania będącego przedmiotem konkursu; 
5)  1 przedstawiciel jednostki organizującej konkurs. 

3. Do zadań Komisji Konkursowych naleŜy stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia 
konkursu, przeprowadzenie procedury konkursowej i przedłoŜenie wyników konkursów 
do zatwierdzenia Prezydentowi. 
4. Tryb pracy Komisji Konkursowych określa regulamin zatwierdzany przez Prezydenta. 
 
 

§ 12 
 

Dotacje nie mogą być udzielone na: 
1) realizację projektów finansowanych z budŜetu Miasta Gdańska z innego tytułu; 
2) zakup nieruchomości; 
3) finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących 

działalność poŜytku publicznego; 
4) działalność polityczną lub religijną. 

 
 
§ 13 
 

Konkursy ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, publikację 
ogłoszenia w prasie oraz zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych Miasta 
Gdańska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 14 

 
W ogłoszeniu o konkursie naleŜy określić w szczególności: 

1) nazwę i siedzibę jednostki organizującej konkurs; 
2) wykaz zadań publicznych przeznaczonych do realizacji przy współudziale organizacji 

pozarządowych; 
3) termin i warunki realizacji zadania; 
4) zasady i warunki przyznania dotacji; 
5) kwotę zaplanowaną w budŜecie na realizację zadania; 
6) miejsce i termin składania ofert; 
7) tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin rozstrzygnięcia konkursu; 
8) miejsce i termin, w którym moŜna zapoznać się ze szczegółowymi warunkami 

konkursu i odebrać formularz oferty; 
9) zastrzeŜenie o prawie do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert 

oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. 
 
 

§ 15 
 

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów 
(zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert): 
1) oferta powinna być złoŜona w terminie określonym w ogłoszeniu; 
2) do oferty naleŜy dołączyć: 

c) aktualny dokument określający osobowość prawną np. wypis z KRS (wydany 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin złoŜenia oferty); 

d) statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji j; 
e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji za ubiegły rok 

lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności; 
3) oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji; 
4) oferta powinna być podpisana przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń 

woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu 
określającego osobowość prawną. 

2. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu 
dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia. 

 
§ 16 

 
1. Konkurs składa się z trzech etapów, z zastrzeŜeniem ust.2: 

1) W pierwszym etapie następuje: 
a) otwarcie kopert z ofertami; 
b) ustalenie, które oferty spełniają warunki określone w § 15 ust. 1 i przekazanie ich 

właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku lub jednostkom organizacyjnym Gminy wraz z kartą oceny 
merytorycznej; 

2) W drugim etapie kierownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku lub jednostki organizacyjnej Gminy: 
a) dokonuje oceny merytorycznej ofert w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 
b) przekazuje ocenione oferty, wraz z wypełnioną kartą oceny, komisji konkursowej; 

3) W trzecim etapie Komisja Konkursowa wybiera najkorzystniejsze oferty w oparciu 
o dokonaną ocenę merytoryczną, proponuje podział środków i przedkłada 
do zatwierdzenia Prezydentowi. 

2. Czynności wymienione w ust.1 pkt. 1 i 2 wykonują pracownicy właściwych wydziałów  
    Urzędu Miejskiego lub jednostek organizacyjnych Gminy pod nadzorem Komisji    
    Konkursowej. 
 



 
§ 17 

 
Wyniki konkursów ogłasza Prezydent poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 
oraz jego publikację na stronach internetowych Miasta Gdańska w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niŜ 3 miesiące od daty 
ogłoszenia. 

 
 

Rozdział VIII 
 

Ewaluacja 
 

§ 18 
 
1. Realizacja Programu Współpracy jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe  

działanie mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.  
2. Prezydent w drodze zarządzenia określa kierunki i kryteria ewaluacji.  
 

 
Rozdział IX 

 
Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 19 

 
1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 
2. Wysokość środków budŜetowych na realizację zadań określa uchwała w sprawie 

przyjęcia budŜetu Miasta Gdańska na rok 2008. 
3. Raport z realizacji Programu za miniony rok przedstawi Radzie Miasta Gdańska 

Prezydent w formie sprawozdania do dnia 30 maja roku następnego.  
4. Wzory dokumentów związanych ze zlecaniem zadań publicznych do realizacji określają: 

1) rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w 
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207); 

2) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie 
określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427); 

3) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie 
określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545); 

4) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie 
określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 44, poz. 428). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 
 

Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i 
o wolontariacie został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania na 
zasadzie partnerstwa oraz określa reguły współpracy i zakres zadań merytorycznych. 
 Działalność oraz zaangaŜowanie podmiotów prowadzących działalność 
poŜytku publicznego, zaliczonych głównie do trzeciego sektora, w sferze realizacji 
zadań publicznych jest istotą funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa 
obywatelskiego. Przygotowany przez działające na terenie Gdańska organizacje 
pozarządowe i miasto Gdańsk „Program współpracy Miasta Gdańska z 
organizacjami pozarządowymi na rok 2008” stanowi wyraz zaangaŜowania obu stron 
w stworzenie optymalnego planu współpracy na zasadach: pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
Mając na celu poprawę warunków Ŝycia społeczności lokalnej oraz wsparcie swoich 
mieszkańców w działalności społecznej, Rada Miasta Gdańska  zamierza przyjąć do 
realizacji niniejszy „Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2008”. W dniu  18 czerwca 2007 roku na posiedzeniu 
Gdańskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego zaopiniowano projekt "Programu 
współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2008"  
 
 
 
 
 
 
 
 
WNIOSKODAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADCA PRAWNY  
 

 

 

 

 

 


