U C H W A Ł A Nr 371/XXXII/09
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie: programu współpracy na 2010 rok Gminy Milanówek z organizacjami
pozarządowymi

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje:

§ 1.
Ustala się program współpracy miasta Milanówka w roku 2010 z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.),
stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak
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UZASADNIENIE
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
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Załącznik do uchwały nr 371/XXXII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2009 r.

Program
współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2010
§ 1.
Zakres podmiotowy uchwały
Miasto Milanówek realizując zadania własne współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami kościołów i związków wyznaniowych, działającymi na podstawie przepisów
prawa polskiego, jeżeli ich cele statutowe obejmują dziedziny określone w §3; zwanymi dalej
organizacjami.
§ 2.
Cel i zasady współpracy
1. Współpraca Miasta Milanówka z organizacjami działającymi na terenie Miasta, jest środkiem
zmierzającym do osiągnięcia celów, jakimi są: podniesienie poziomu aktywności społecznej
mieszkańców Milanówka oraz efektywne i skuteczne wykonywanie zadań publicznych Miasta.
2. Współpraca Miasta Milanówka z organizacjami opiera się na zasadach: partnerstwa,
pomocniczości, jawności oraz uczciwej konkurencji i suwerenności stron.
§ 3.
Działania
1. Przedstawiciele Miasta i przedstawiciele organizacji informują się o możliwościach pozyskania
funduszy, szkoleniach, konferencji, itp., w drodze kontaktów bezpośrednich i poprzez
publikacje w biuletynie Miasta i na stronie internetowej Miasta.
2. Organizacje pozarządowe mogą korzystać, w miarę możliwości, z miejskich tablic ogłoszeń,
umieszczając tam bezpłatnie informacje dotyczące ich bieżącej działalności.
3. Miasto, w miarę posiadanych środków, realizuje zadania publiczne poprzez organizacje
prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, w zakresie określonym w niniejszym
programie oraz na zasadach i w trybie określonym ustawą.
4. W sferze dotyczącej bezpieczeństwa publicznego mogą być podejmowane działania polegające
na organizacji prelekcji i pogadanek na temat:
1) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
2) ratownictwa i ochrony ludności.
5. W sferze dotyczącej kultury mogą być podejmowane działania poprzez:
1)organizację konkursów, seminariów, wystaw, imprez, w tym nawiązujących do tradycji
lokalnej i narodowej,
2)przygotowanie publikacji książkowych, filmowych i edukacyjnych o tematyce lokalnej.
6. W sferze dotyczącej nauki, edukacji, oświaty i wychowania mogą być podejmowane działania:
1) promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,
2) zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
3) mające na celu upowszechnianie nauki języków obcych,
4) wspierające przeciwdziałanie patologiom,
5) obejmujące osoby starsze systemem kształcenia ustawicznego,
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7. W sferze dotyczącej krajoznawstwa, rekreacji i wypoczynku mogą być podejmowane działania:
1) popularyzujące turystykę kwalifikowaną, organizacja rajdów, szkoleń, konkursów, sesji
popularno-naukowych,
2) organizujące wypoczynek dzieci i młodzieży.
8. W sferze dotyczącej upowszechniania kultury fizycznej i sportu mogą być podejmowane:
1) szkolenia mieszkańców Miasta uzdolnionych sportowo w poszczególnych dyscyplinach,
2) przygotowania i uczestnictwo w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach sportowych,
3) promocja sportu,
4) pozalekcyjne zajęcia sportowe,
5) masowe imprezy sportowo-rekreacyjne.
9. W sferze dotyczącej zdrowia i polityki społecznej mogą być podejmowane działania:
1)W zakresie pomocy społecznej, na rzecz:
a)wsparcia i aktywizacji osób wykluczonych i oraz zagrożonych długotrwałym
bezrobociem,
b)pomocy osobom bezdomnym,
c)pomocy i wsparcia dla dziecka i rodziny,
d)pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
e)aktywizacji i pomocy osobom w podeszłym wieku,
f)przeciwdziałanie uzależnieniom,
2)W zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia realizacja programów, dotyczących tej
tematyki.
10. W sferze dotyczącej poszanowania środowiska przyrodniczego, zachowania ładu
przestrzennego i podnoszenia estetyki Miasta mogą być podejmowane działania
uświadamiające i promujące wśród młodzieży i dorosłych charakter miasta-ogrodu i ochronę
przyrody, z wykorzystaniem seminariów, konferencji, spotkań i publikacji.
11. W sferze dotyczącej upowszechniania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
międzynarodowych mogą być podejmowane:
a)wymiana młodzieży,
b)organizacja wspólnych imprez, konferencji, seminariów, zawodów sportowych.
§ 4.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi kierunków podejmowanych przez organy Miasta
działań i projektów aktów normatywnych, odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie
o samorządzie gminnym i ustawie o dostępie do informacji publicznej, w tym poprzez udział
przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach komisji Rady,
przy omawianiu spraw dotyczących zakresu działalności tych organizacji.
§ 5.
Sposób monitorowania realizacji Programu
Sprawozdania dotyczące realizacji zleconych organizacjom zadań publicznych zostaną
opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w biuletynie i na stronie internetowej Miasta.
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