
UCHWAŁA NR XXXVI/414/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie: Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata  2019 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2018r., 
poz. 994 ze zmianami ) oraz art. 5a ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450 ze zmianami ), Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Wieloletni program współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata  2019 - 2021” 
w brzmieniu:

„WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I  GMINY PLESZEW 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I  PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2019 - 2021

I. Wstęp 

Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Miasta i Gminy Pleszew jest rozwój miasta i gminy 
oraz jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. 
Realizacja tych zadań będzie pełniejsza i skuteczniejsza jeżeli wykorzystane zostaną wszelkie zasoby 
aktywności społeczeństwa, w tym w szczególności potencjał organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

II. Postanowienia ogólne 

1) Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych Miasta i Gminy 
Pleszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym samorządu gminnego.

2) Ilekroć w programie jest mowa o:

a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz.450 ze zmianami),

b) podmiotach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego , o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) zadaniach publicznych - rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ust.1 ustawy

d) programie - rozumie się przez to „Wieloletni Program Współpracy Miasta i Gminy 
Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na lata 2019 - 2021”.

III. Cel główny i cele szczegółowe 

1) Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, 
a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.

2) Celami szczegółowymi programu są:

- prowadzenie efektywniejszych działań w zakresie poprawy jakości życia poprzez 
pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew,

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

- aktywizacja lokalnej społeczności,
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- otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w realizacji zadań publicznych,

- integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań 
publicznych,

- zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

- realizacja zapisów Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew oraz innych dokumentów 
planistycznych i analitycznych,

- wykorzystanie wiedzy na temat potrzeb mieszkańców zidentyfikowanych podczas 
bezpośrednich spotkań oraz innych narzędzi  badania (w tym zrealizowane już badanie 
opinii publicznej).

IV. Zakres przedmiotowy 

Obszar współpracy samorządu Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy.

V. Okres realizacji Programu 

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2021.

VI. Sposób realizacji Programu 

1) Program dotyczy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta 
i Gminy Pleszew lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę podmiotu).

2) Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego  konkursu ofert, 
chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

3) Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę:

a) powierzenia wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

b) wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji

4) Dotacje, o których mowa w ustawie nie mogą być wykorzystane na:

- budowę i zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,

- pokrycie kosztów prowadzenia biura podmiotów, w tym  także wydatków na 
wynagrodzenia pracowników - poza zakresem realizacji zadania publicznego,

- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym oraz prawnym,

- działalność polityczną i religijną.

5) Konkursy dotyczące realizacji zadań ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew na podstawie 
rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów.

6) Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia 
o konkursie.

7) Ogłoszenia o konkursach ofert jak również o ich wynikach z podaniem nazwy oferenta, nazwy 
zadania publicznego oraz wysokości przyznanych środków publicznych zamieszcza się w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.pleszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Pleszewie.

8) Podmioty realizujące zlecone przez Miasto i Gminę Pleszew zadania publiczne są zobowiązane do:

- informowania z wyprzedzeniem Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 
w Pleszewie odnośnie organizacji przedsięwzięć odbywających się w ramach realizacji 
zadania,

- informowania społeczeństwa stosownie do charakteru zadania (wydane publikacje, 
materiały informacyjne, tablica lub baner) o fakcie finansowania lub dofinansowania jego 
realizacji przez Miasto i Gminę Pleszew,
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- przekazywania informacji o przebiegu imprez wraz z materiałami zdjęciowymi do 
Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

VII. Wysokość środków planowanych na realizację programu 

1) Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji podmiotom odbywa się w ramach budżetu 
Miasta i Gminy określonego dla każdego roku obowiązywania programu, przy czym planowana 
wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel zostanie określona każdorazowo 
w rocznym programie współpracy.

2) Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na dotacje na wsparcie lub 
powierzenie realizacji przez podmioty zadań publicznych określi corocznie Rada Miejska 
w Pleszewie w uchwale budżetowej.

3) Wysokość środków na zadania objęte programem wynosi:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - 2.100.000 zł

- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 1.200.000 zł

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi - 600.000 zł

- prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - 450.000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXVI/414/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018R.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r.,
poz.450 ze zmianami) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek wykonywania zadań
publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej,
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Obowiązkiem organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalenie rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 cytowanej ustawy. Może
również zgodnie z art.5a pkt.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie uchwalić wieloletni program współpracy. Mając na uwadze powyższe podjęcie
przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.
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