
UCHWALA NR 188/XXW2021 

RADY GM INY NOWE MIASrO 


z dnia 22 stycznia 2021 r. 


w sprawie uchwalcoia Wielolelniego Programu Wsp61pracy Gmioy Nowe Miasto Z organizacjami 
poZllrutdowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 usf. 3 ustawy 0 dzialalnosci poiytku 

publicznego i 0 wolontariacie Da lata 2021 - 2025. 

Na podstawie Na podstawie art . J8 ust. 2 pkl 15 uSlaW)' z. doia 8 marca 1990 r. 0 samorl.C!dzie gminnym 
(Oz. U. z 2020 r., poz. 7 13 z pOi n. zm .) i art 5a usl. I i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci 
poi:ytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z pai n. zm.), Rada GmiDY Nowe Miasto 
uchwala, co Dasl~puj e: 

§ 1. Uchwa la si~ Wielo/elni Program Wsp6tpracy Gminy Nowe Miasto Z organ izacjami pozarZ4dowymi 
oraz podmiolami wym ienionymi wart . J ust. 3 ustawy 0 dziatalnoSci poZytku publicznego i 0 wolontariacie 
(Oz. U. 2020 r. poz. 1057 z p6w. zm.) na lata 202 1 - 2025, stanowiqcy zatqcznik do nin iejszej lichwaty. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powiena s i~ W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwala wchodzi w tycie po LLplyw ie !4 dni ad dnia publikacji w Dzienniku U rz~dowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 


do Vchwaty Nr 1881X.X1l12021 Ibdy Gminy Nowe Miasto z dnia 22 styczoia 2021 r. w sprawie 
uchwaleoia WieJoletoiego Programu Wsp61pracy Gminy Nowe Miasto Z organizacjami pozarutdowymi 
oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci potytku publicznego 

o wolontariacie oa lata 2021 - 2025. 

Na podstawie art . 5a ust I i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci poZytku publiczoego 
i 0 wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z p6zn. 2m.) organ stanowi<!:cy jednostki sa mofZ4du 
te rytorialnego uchwala po konsultacjach Z organizacjami pozarz1)dowymi oraz podmiotami ""')'mienionymi 
wart . 3 ust. 3 wyzej cytowanej ustawy Wieloletni Program Wsp6lpracy Gmioy Nowe Miasto. 

Wieloletni Program Wsp6 lpracy Gminy Nowe Miasto na lat a 2021·2025 obejmuje najwat niejsze obszary 
i zadania priorytelowe, ktore Gmina Nowe Miasto chee realizowac wsp610ie z organizacjami prowadZll;cymi 
dziaJalnosc pozytku publicznego. Ok.tesla rowniez eele, zasady, przedmiot i formy lej wsp6fprac y. 
przedstawia rowniez realizacjy zasad partnersTwa , pomoclliczosci, suwerennosci stron, e feictywnoSci, 
uczciwej konkurencji ijawnoSc i w zakresie reali zacji zadan publicznych. 

Zgodnie z UchwallJ Nr 84IXVIIV2012 Rady Ominy Nowe Miasto z doia 23 marca 2012 roku Wielolern; 
Program Wsp61pracy Omioy Nowe Miasto z organizacjami pozarz<}dowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta"'Y 0 dzialalnosci potytku publicznego i 0 wolontariac ie na lala 
2021 - 2025. zostal poddany wymaganym konsultacjom spo]ecznym oraz stanowi dokumenl prezentujlJcy 
w ie lol etni~ polityky samorzf\du lokalnego wobec organi zacj i pozarnJdowych. 

W ;cwil}zku z powyzszym. podjycie nioiejszej uchwaty jest zasadne i niez~ne. 
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Zalqcznik do uchwaty Nr 188/XX !!I202! 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dn ia 22 styczn ia 202 1 f. 


Wieloletni Program Wsp6lpracy Gminy Nowe Miasto Z orgaoizacjami poZ3rLIJdowymi oraz podmiotami 
wymienionymi wart 3 ust. 3 ustawy z dDi8 24 ~'WietDia 2003 roku 0 dzialalnosci poiytku pubJiczoego 
i 0 wolontariacie oa lata 2021 - 2025. 

Rozdziall. 

POSTANOWIENIA OGOLNE 


§ 1. Wieloleln; Program Wsp6tpracy Gminy Nowe Miasto z organiz8cjami PozafUldowymi oraz 
podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnose; potytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 105 7 z pain. zm.), na lata 2021 - 2025, wywacza kierunki 
i zasady wsp6tpracy Gminy Nowe Miasto z organizacjami pozarz<Jdowymi prowaduteymi dziatalnosc potytku 
pubJicznego na terenie Gminy. 

§ 2. flekroe w niniejszym Programie jest mowa 0 : 

I) ustawie - noret}' przez to rozumiee ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego 
i 0 worontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z pozn. zm.); 

2) dzialalnosci pozytku publicznego nalezy przez to rozumiec dziatalnosc okrdlonll 
wart. 3 ust. I ustawy; 

3) W6jcie - nalery przez to rozumiec Wojta Gminy Nowe Miasto; 

4) orga nizacji - oalery przez to rozumiec organizacjlf pozarz'ldowll, lub inny podmiot wymieniony 
wart . 3 ust. 3; 

5) Wielolelnim Programie - nalery pnez to rozumiec uchwaly Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie 
Wieloletniego Programu Wsp6tpracy Gmin)' Nowe Miasto z OrganiUlcjami Pozarzqdowymi oraz 
podmiotami , 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosei poiytku 
publicznego i 0 wolontariacie, podj'Y~ na podstawie art. Sa ustawy; 

6) konkursie ofert - na/ety przez to rozumi ec otwarty konkurs ofert na realizacjy Uldan publicm)'ch, 0 kt6rym 
mowa wart . II uSlawy; 

7) trybie pozakonkursowym - nalety przez 10 rozumiet Iryb zlecania rea lizacji zadan publicznych 
organizacjom pozarzqdowym poza konkursem ofert, okre.sJony wart. J9a ustawy; 

8) stroni e intemetowej Gminy - natezy przez to rozumiec adres inlemetowy www.ugnowemiaslo.p i 

Rozdzial2. 

CELE PROGRAMU I ZASADY WSPOLPRACY 


§ 3. I. G~ownym celem Wielolelniego Programu Wsp6tpracy jest ksztahowanie partnerstwa Gminy Nowe 
Miaslo z organizacjami POZ3fZ4dowymi \V celu realizacji wsp61nych dziatan sJuUicych zaspokojeniu potrzeb 
spofecznych mieszkancow, poprzez stwarzanic im mozliwosci i warunk6w do uczestnictwa w tyc iu 
publicznym. 

2. Cel, 0 ktorym mowa w us!. 2, rea lizowany b~zje poprzez nast~pllj'lCe cele szczeg6towe: 

1) podejmowanie i inicjowanie r6Znorodnych fonn wsp6ldziaiania Gminy Nowe Miasto Z organ izacjami 
pozarZ4dowymi dla efektywnej realizacj i zadan publicznych w obszarze poZytku publicznego; 

2) budowanie spoleczenstwa obywatelskiego, poprzez aktywizacj~ spolecznosc i lokalnej; 

3) illicjowanie. wspieranie i podtrzymywanie dialogu mi~dzy Gminq a organizacjami pozarZ1}dowymi; 

4) zwi~kszenie aktywnosci organ izacji pozal'Z<!dowych w wykorzystan iu srodkow finansowych ze zr6del 
innych nii. budi.et Gminy Nowe Miasto; 

5) objfl!c ie wsp6tprac& mozliwie najszerszych obszar6w spolecznosci loka lncj Gminy Nowe Miasto. 

§ 4. WspOipraca Gminy Nowe Miasto Z organizacjami pozarU}dowymi odbywac si~ ~dzie na zasadach: 
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I) pomocniczosci • Gmina udziela pomocy organlZ.8cjom pozarUjdowym w niez~dnym zakresie. 
uzasadnionym potrzebami wsp61noty samorZlldowej, a organizacje zapewniajll ieh wykonanie w sposab 
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy; 

2) suwerennoki SIron - Gmina i organizacje pozarzfJdowe przy realizacji zadan publieznyeh ~ w stosunku do 
siebie rownorzydnymi partnerami; 

J) partnerstwa - organizaeje pozarUJdowe uczestnicz<l w idenryfikowaniu i definiowan iu problem6w 
spoleczoyeh oraz opracowan iu sposob6w iell rozwi<}Z8nia. Gmina i organizacje wsp6tpracuj~ ze sob~ 
w oparciu 0 zasady wspoJudziaru, wsp6tdeeydowania i wspotodpowiedzialnosci; 

4) efekrywnosci - Gmina Nowe Miasto, przy zleceniu organ izacj om pozal"Z<}dowym zadan, dokona wyboru 
najefektywniejszego sposobu v...ykorzyslania srod k6w publicwych przy zachowaniu reguty gospodamosci, 
racjonalnosci j skutecznosci; 

5) uczciwej konkureneji - wszystkie podejmowane dzialania przez Gmin~ Nowe Miasto oraz organiz.acje 
pozarZlJdowe pny realizaeji zadan publicznych powinny opieme s i~ oa rOwnych dla wszystkich stron 
j obiektywnych iayteriach, zasadach orAZ w spos6b nie budZ<Jcy Willpli woSci co do przejrzystosci dzialan 
i procedur; 

6) jawnosci - wszystkie moz.liwosei wsp6tpracy Gminy Z organizacjami Sil jawne, powszechnie dost~pne oraz 
jasne j zrozumia1e w zakresie stosowanych procedur i kryteri6w. 

Rozdzial3. 

ZAKRES PRZ.EDMIOTOWY ) FORMY WSPOLPRACY 


§ 5. WspMpraca z podmiotami programu obejmuje sfe~ zadait publicznych wymienionych 
w an .4 us!. J uSlawy 0 dziatalnosci poiytku publicznego i 0 woJonfariacie b~d<!cyeh zadaniami wlasn}'lTli 
gminy, 0 kt6rych mowa wart. 7 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samol7.<}dzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 71 3 z p6f. zm.) . 

§ 6. I. Wsp6lpraca pomi¢zy Gmin'l Nowe Miasto a organizacjami pOzanlJdowymi 
i podmiotami wskazanymi w art . 3 us!. 3 ustawy. moze bye realizowana w fonnie finan sowej i pozafinansowej. 

2. Wspolpraca 0 cbarakterze fioaosowym b~dzie prowadzona poprzez zlecanie orgamzacJom 
pozaI74dowym realizacji zadaft publicznych \"II trybie orwarlego konkursu ofert na zasadach ok reslonych 
w ustawie. w formie: 

1) powierzania wykonania zadan publicwych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji ; 

2) wsp ieran ia wykonywaoia zadan publicznych, wraz z udzieleniem dotacj i oa dofinansowanie ich realizacji; 

3) zlecania organizacjom pozaf"Uldowym rea lizaeji zada" publicznych w trybie art. 19a USlawy. 

J. Pozafioansowe formy wspolprac}' b¢'1 poJegaly na: 

I) wzaj cmnym inforrllowaniu s i~ Grniny Nowe Miasto oraz organ izacji POZBfZlJdowycb 0 planowanycn 
kierunkaeh dzialalnosc i i wspofdzialaniu w celu zhannon izowania tyeh ki erunkow; 

2) konsuhowaniu z organizacjami pozarzttdowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3, ust . 3 usta wy 
projektow akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycVlcych dziafalnosci statutowej tych organizacj i; 

3) rwor:zenie w mia~ potrzeb zespoJ6w 0 eharakterze doradczym i inicjatywnym, ztozonyeh z przedstawicieli 
organizacji pozarz<)dowych oraz przedstawicieli wfadz Gm iny Nowe Miasto; 

4) pomoc w prowadzeniu dzi a1aloosci infonnacyjnej i promocyjoej poprzez prezentowanje orgalllzacj i 
pozarZljdowych na stronie intemelowej U~du Gminy w Nowym MieSc ie. 

5) udost~pnianie w miary moiliwo:ki i potrzeb organizacjom pozaf"Uldowym lokal i na spolkania 
ogolnodoslypne. 

Rozdzial4. 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLlCZNE 


§ 7. OkrcSla sit; zadania priorytetowe na lata 2021 - 2025, kt6re mogll bye zlecone do realizacji 
organizaejom pozarliJdowym, prowadZ<Jcym dziafalnose starutowtt w danej dziedzinie; 

I. W zakresie kullury, sztuki. oehrony d6br kultury i tradycji: 
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I) wspieranie inicjatyw kulturalnych dla mieszkallc6w gminy. 


2) wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsi'rwzi'fc popularyzuj~cych tradycj~, historic; i dziedzict\\lo 

kulturowe gminy, 


3) wspieranie lokalnej sztuki, 


4) wspieranic dzialalnosci wydawniczej promuj'lcej gmin~. 


2. W zakresie nauki , edukacji, oswiaty i wychowania: 

J) wspieranie przedsic;wzi~c dotycUJcych ksztalcenia dlicci i mlod ziety uzdolnionych artystycznie, 

2) wspieranie organizacji imprez dla dzieci j mlodziety np. Zokazji Dnia Dziecka, 

3) wspieranie organizacji konkursOw, tumiej6w, przegl<}d6w, olimpiad, 

4) wspieranie realizacji programow edukacyjnych zw-i<J1.8nych l. histori'l, przestrzeniij publicZl1<}, tTadycjq 
lokalnll· 

3. W zakresie wypoczynku dzieci i mtodziety: 


I) wspieranie organizacji rajd6w, wycieczek tematycznych i biwak6w. 


4. W zakresie turystyki i krajoznawslwa: 


I) Wspieranie dzia-Ian na rzecz podnoszenia atrakcyjnosci turysrycznej groiny, 


5. W zakresie wspierania i upowszechniania kuttury fizycznej i spartu wsr6d dzieci i mtodzieiy w wieku 
szkolnym: 

I) wspieranie organizacjj imprez sportowo - rekreacyjnych, lumicj6w, olimpiad oraz innych imprez 
o podobnym charakterze, 

2) wspieranie udziatu sportowych reprezentacji w itnprezach i zawodach sportowych 0 zasifi:gu gminllym 
i ponadgminnym, 

3) wsparcie w zakrcsie wyposaienia w niezb!}dny sprz~t, akcesoria i siroje sportowe. 

Rozdzial5. 
OKRES I SPOSOB REALIZACJl PROGRAMU 


§ 8. 1. Przyjmuje s i~ okres realizacji Programu ad OJ slyc znia 2021 oku do 31 grudnia 2025 roku. 


2. Wielolern; Program realizowany jest w drodze wsp6~pracy Gminy Nowe Miaslo oraz organizacji 
pozar7..~dowych. 

3. PodmioUtmi realizuj(Jcymi postanowienia Wieloletniego Programu W zakresie wspOtpracy 0 kt6rej mowa 
w ust. 1, S'l w szczeg6 tnosc i: 

I ) Rada Gllliny Nowe Miaslo; 

2} W6jt Gminy; 

3) organizacje pozarUJdowe posiadajqce s;edzi~ na tcrenie Ominy Nowe Miasto tub dzialajl}ce na rzecz 
mieszkancow Gmin)' Nowe Miaslo. 

Rozdzinl6. 
WYSOKOSC SRODKOW PLANOWANYC» NA REALIZACJ"I; PROGRAMU 

§ 9. Rada Gminy Nowe Miasto przeznaczy na realizacj~ Prog.ramu srodki budzetowe w wysokosci 
okreslonej w uchwatach budzetowych w tatach 2021 - 2025. Wydalki zwi<lzane z realizacj<} zadan, 0 kt6rych 
mowa w programie, nie mogq przekroczyc kwoty srodk6w finsnsO\''''Ych zaplanowanych oa ten cel w budzecie . 

Rozdzial7. 
INFORMACJA 0 SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAII1U ORAZ I'RZEBIEGU KONSULTACJl 

§ 10. W celu realizacji programu zostan& podjyte nastfpujqce dzialania: 

1) pr'L)'gotowanie projeklu programu WieloJetni Program Wsp6l-pracy Gminy Nowe Miasto Z organizacjami 
pozarZl}dowymi oraz podmiotami wymienionymi w arl. 3 ust. 3 ustawy 0 dziatalnoSci poZytku publicznego 
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i 0 wolontariacie (OZ. U. 2020 r. poz. 1057 z pOzn. zm.) na lata 202 I - 2025 przez W6jla Gminy Nowe 
Miaslo; 

2) przeprowadzenie konsultacji programu zgodnie z Uchwa11J Nr 84/xVIW2012 Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 23 ma rca 2012 roku w sprawie okreslenia szczeg6towego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarZ'ldowymi i podmiotami ""ymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci poiytku publicznego 
i 0 wololltariacie projekt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycZ<}cych dziamlnosci statutowej tych 
organizacji; 

3) przyjf;:cie przez Rad y Gminy Nowe Miasto uchwaly uchwalaj1Jcej niniejszy Program. 

Rozdzial8. 

TRYB POWOLYWANlA I ZASADY DZlALANlA KOMls.n KONKURSOWYCH DO 


OPfNlOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 


§ ] 1. I . Komisje kon ku rsowe powolywane s,! zarZ<ldzeniem przez W6jta Gminy Nowe Miasto 
kazdorazowo po ogloszeniu otwartego konkursu ofert. 

2. Komisja powolywana jest w celu opi ni owani a ztozonych przez organizacje pozarz.<}dowe w ramach 
ogtoszonych przez W6jta Gmin~ Nowe Miasto otwartych konkurs6w ofert . 

J. W6jt Gm iny Nowe Miasto zarz.1dzeniem okre.sJa szczeg610wy Regulamin pracy Komisji Konkursowej. 

§ 12. I . Do przeprowadzenia otwanego konkursu ofert na rea li zacj~ zadania pubJicznego przez organizacje 
pozarZ<}dowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy. Wojt Gminy Nowe Miasto powoluje Komisj~ 

Konkursowq, skbdajllcl! siy z przedstawicieli W6j ta Gm iny Nowe Miasto i os6b wskazanych przez organizacje 
pozarUj,dowe lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy. 

2. W pra~ch komisji konkursowej mog~ uczestniczyc takze. z glosem doradczym. osoby posiadaj~ce 
specjali styczn'J wiedzy W dziedzinie obejmllj'lCej zakres zadan publicznych, ktorych Konkurs dotyczy. 

J. Komisja Konkursowa moze dzialac bez udzia1u os6b wskazanych przez organizacje p0:zarojdowe lub 
podmioty wymienione wart. Just. J, jezeli: 

I) Zadna organizacja nie wskaze osob do sk1adu komisj i konkll J'Sowej lu b 

2) wskazane osoby nie wezm'l udzia1u w pracach komisji konkursowej, lu b 

3) wszystk ie powolane w sklad komisj i konkursowej osoby podlegaj <) wyt'lczeniu na podstawie an.. 15 ust. 2d 
lub art. 15 ust. 2f. 

Rorozial 9. 

POSTANOWIENlA KONCOWE 


§ 13. W sprawach nie uregulowanyc h w niniejszym Programie zastosowanie maj ~ przepisy 
o dziatall)os.c i poZytku publicznego i 0 wolontariacie, USlawy 0 linansach pllblicznych, ustawy Prawo 
zamowieo publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
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