DRUK 7/22
Uchwała Nr …...................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ….................... 2011 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.
Na podstawie art 7 ust.1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.;
Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; 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; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 124; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz.230 Nr 106, poz. 675, Nr z 2011 r. Nr 21 poz.113)
oraz art. 5a ust. 1, ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2011 rok, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana.
Podjęcie przedmiotowej uchwały dotyczącej programu współpracy Miasta Słupska
z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok, wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Partnerski
program jest wynikiem woli i wspólnych ustaleń samorządu z organizacjami
pozarządowymi.
2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Celem Programu jest rozwijanie form współdziałania z organizacjami pozarządowymi
na terenie Miasta Słupska, dzięki czemu powstaje czytelny i jednoznaczny system
współpracy.
Program określa cele, zasady, przedmiot oraz formy współpracy, które mają stanowić
płaszczyznę realizacji zadań publicznych gminy, powierzonych w trybie otwartego
konkursu ofert organizacjom pozarządowym.
3. Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem norm.
Jest to dokument wynikający z obowiązku samorządu, wymienionego w podstawie
prawnej przedmiotowej uchwały. Program uchwalany jest na rok kalendarzowy.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Wspólna realizacja projektów wpłynie na efektywniejsze ukierunkowanie działań,
pozwoli na bardziej celowe i skuteczne zarządzanie zasobami oraz przyczyni się
do szerokiego wykorzystania potencjału wynikającego z inicjatyw obywatelskich.
Współpraca ma również na celu zaspokojenie potrzeb i podniesienie poziomu życia
mieszkańców miasta, poprzez wspólne angażowanie sił i łączenie środków finansowych na
określone przedsięwzięcia.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Zadania zlecane przez Miasto Słupsk do wykonania przez organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, będą realizowane w oparciu
o zakres wynikający z możliwości finansowania przez budżet miasta.
6. Źródła finansowania.
Budżet Miasta Słupska na 2011 r.

