
Uchwała Nr XLIV/762/09 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 30 listopada 2009 roku 
 

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 
2010 rok. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002r.: 
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Dz. U. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r.: Dz. U. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Dz. U. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r.: Dz. U. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.: Dz. U. Nr 52, poz. 420); art. 12 pkt 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: 
Dz.U.Nr162,poz.1568; z 2004r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759; z 
2007r.: Dz. U. Nr 173, poz.1218; z 2008r.: Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458; z 2009r.: Dz. U . Nr 92, poz. 753); oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 
873; zm. z 2004r.: Dz. U. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 
2005r.: Dz. U. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 
2104; z 2006r.: Dz. U. Nr 94, poz. 651; z 2008r.: Dz. U. Nr 209, poz. 1316; z 2009r.: 
Dz. U. Nr 19, poz. 100, Nr 22 poz.120); Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 
Uchwala się Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 w brzmieniu określonym w załączniku 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 
1. Prezydent Miasta określa formy zlecenia zadań publicznych oraz wysokość 
środków na poszczególne zadania. 
2. Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs na zlecenie realizacji zadań 
publicznych oraz określa termin składania ofert. 
 
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
  



Załącznik do Uchwały 
Nr XLIV/762/09 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 30 listopada 2009r. 

 
 

Program Współpracy 

Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2010 rok. 

 

§ 1. 
 

Współpraca Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 opiera się 

na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności. Program współpracy Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi ułatwi osiągnąć cel, jakim jest rozwój  

w najważniejszych wybranych dziedzinach życia mieszkańców. Program to odbicie 

potrzeb społeczności lokalnych naszego Miasta, określa obszary i formy współpracy 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja 

będzie związana z wykorzystaniem środków publicznych. 

 

 
§ 2. 

Podstawą prawną Rocznego Programu Współpracy Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2010, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.Nr 96, poz. 873 z 

późn.zm.). 

 

  



§ 3. 
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter: 

-  finansowy   

-  pozafinansowy. 

 

§ 4. 
Pozafinansowe formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi dotyczą 

sfer: 

1) informacyjnej, poprzez: 
a) prowadzenie interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach 

internetowych Urzędu Miasta (www.piotrkow.pl),  

b) prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach 

pozarządowych, 

c) udzielanie informacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania 

stowarzyszeń, 

            d) przekazywanie informacji o programach pomocowych, szkoleniach, 

konkursach związanych z rozwojem miasta,  

             e)  możliwość konsultowania aktów prawa miejscowego. 

2) organizacyjnej, poprzez: 
a) współpracę z organizacjami pozarządowymi przy opracowaniu Raportu o 

stanie miasta oraz dokumentów o znaczeniu strategicznym, 

b) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół 

zadań ważnych dla lokalnego środowiska, 

c) współpracę z organizacjami zajmującymi się zbieraniem zużytych baterii 

oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

d) współorganizowanie konferencji dotyczących współpracy Piotrkowa 

Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi, 

e) przygotowywanie sprawozdań  dotyczących realizacji niniejszego 

Programu, 

f)   pomoc w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych. 

      3)   rzeczowej, poprzez:  
            a)  przekazywanie w użyczenie środków trwałych, 



             b) użyczenie nieruchomości lub lokali na okres realizacji zadania publicznego 

gminy na okres  nie dłuższy niż 3 lata, z uwzględnieniem obowiązujących 

zasad gospodarowania lokalami.     

 
§ 6. 

Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań 
publicznych, może odbywać się w formach: 

1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie jego realizacji, 

2) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

jego realizacji. 

 

§ 7. 
Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Miasta  z organizacjami  
pozarządowymi są: 

1. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 
          a) działania na rzecz profilaktyki  zdrowotnej i poprawy zdrowia mieszkańców, 

          b) promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej mieszkańców, szczególnie 

dzieci  i młodzieży, 

          c) realizacja programów profilaktycznych. 

     2. Zadania z zakresu pomocy społecznej: 
         a) działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży: 

                      - prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży 

                         ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych, 

-  poradnictwo na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych  

  i dysfunkcyjnych, 

     -  pomoc socjalna dla dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych    

  i dysfunkcyjnych, 

 

         b) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych: 

               -    wspieranie programów poradnictwa specjalistycznego i społecznego, 

               -    pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, 



 

         c) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podeszłym wieku: 

               - aktywizacja osób w podeszłym wieku, 

              - działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym, 

              -  rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób w podeszłym  

wieku, 

                 -  inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności  

                    intelektualnej i fizycznej oraz aktywności życiowej ludzi starszych, 

 

         d) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych: 

         -    prowadzenie noclegowni,  

         -    prowadzenie punktu wydawania posiłków, 

                -   aktywizacja osób bezdomnych, 

 

         e)   działania socjalno - pomocowe  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych: 

            -   działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym osób  

                  niepełnosprawnych,                           

              - działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych  

                w życiu  społecznym. 

 

3.  Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii:  
           a) zwiększanie dostępności  pomocy  terapeutycznej  i rehabilitacyjnej dla osób  

                 uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, 

    b) wspieranie działań związanych z pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom,  

          a zagrożonych wykluczeniem. 

 

      4.  Zadania  z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi: 
          a)  profilaktyka - programy edukacyjne, korekcyjne, socjoterapeutyczne 

(organizowanie  

               i wspieranie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami 

programów 

               profilaktycznych i socjoterapeutycznych), 

          b)  terapia -   wczesna interwencja i terapia dla osób pijących w sposób szkodliwy, 

               uzależnionych i członków ich rodzin,   



        c)  rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych – działania na rzecz  

               reintegracji zawodowej i społecznej,  

          d)  programy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

        5. Zadania z zakresu integracji europejskiej: 
          a)  wspieranie działań i inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania  

              kontaktów  i współpracy między społeczeństwami.     

           b)  szerzenie idei integracji europejskiej, 

           c)  współpraca z miastami partnerskimi. 

               

        6. Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego: 
           a) organizowanie i wspieranie różnorodnych akcji na rzecz zagospodarowania  

                 wolnego  czasu dzieci i młodzieży w mieście. 

 

        7.  Zadania z zakresu kultury i sztuki: 
     a) organizacja konkursów, festiwali, przeglądów, plenerów, imprez kulturalnych, wystaw artystycznych,  

warsztatów i przeglądów twórczości artystycznej, 

          b)   prowadzenie zespołów artystycznych, 

      c)   edukacja kulturalna i artystyczna, 

      d)   działalność wydawnicza, 

      e)   upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej w kraju i za granicą. 

  

  8.  Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
           a)   szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach 

sportu, 

            b) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym 

oraz   ponadlokalnym, 

           c)   przewiduje się powierzenie do realizacji zadania: 

                „Organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych 

                 dyscyplinach sportu”. 

                      

       9.  Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury: 



  a) wspieranie prac konserwatorskich przy zabytkowych obiektach sakralnych. 

     
     10 . Zadania z zakresu ratownictwa:  
          a)  udzielenie pomocy i wsparcia na rzecz Ochotniczej Straży  

                Pożarnej.        

 
§ 8. 

Ocena  realizacji  programu 

1.  Uwagi, wnioski oraz propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być 

zgłaszane  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Będą one 

wykorzystywane do usprawnienia współpracy. 

2.  Miernikami efektywności Programu będą:  

     a) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne  

               na rzecz lokalnej społeczności, 

          b) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym   

wolontariuszy) 

c) liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych, 

d) wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych 

przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz 

mieszkańców. 

 

§ 9. 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego złoży Radzie Miasta  sprawozdanie z 

realizacji uchwały w terminie do dnia 31 marca 2011 roku.  


