
UCHWAŁA NR  XXXVI/673/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 30 marca 2005r

w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Miasto Szczecin                                                 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego

Na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96,    poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 
2135), Rada Miasta Szczecin  uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy na 2005 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  Rady Miasta

Jan  Stopyra



Załącznik 
do Uchwały NrXXXVI/673/05

Rady Miasta Szczecin    
z dnia30 marca  2005 r.

Program współpracy na 2005 rok Gminy Miasto Szczecin
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rada Miasta Szczecin, doceniając siłę tkwiącą w aktywnych obywatelach gminy, 
organizacjach pozarządowych i innych podmiotach, 
przyjmuje poniższy program działań na 2005 rok.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w załączniku mowa jest o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; 
Nr 210, poz. 2135),

2) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin,
3) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin,
4) Organizacjach – należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty 

wymienione w art. 3 Ustawy tj.:
a) organizacje pozarządowe, 
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Szczecin,
6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Szczecinie.

PARTYCYPACJA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI
W DZIAŁANIACH PROGRAMOWYCH RADY I URZĘDU

§ 2. 1) Przewodniczący Rady, Komisji Rady oraz Prezydent mogą zapraszać przedstawicieli 
Organizacji do prac w zespołach doradczych, inicjatywnych lub opiniotwórczych.
2) Prezydent powoła Prezydencką Radę Organizacji Pozarządowych, która będzie organem doradczym 

i opiniotwórczym dla Urzędu.
3) W 2005 roku przewiduje się także zaproszenie do uczestnictwa w pracach innych zespołów Rady        

i Prezydenta przedstawicieli organizacji, z zachowaniem zasady 20 % udziału przedstawicieli            
ww. podmiotów.



ZLECANIE ORGANIZACJOM
ZADAŃ ZE SFERY ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2005 ROKU

§ 3. W roku 2005 Miasto będzie powierzać lub wspierać realizację następujących zadań publicznych:
1) w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób:
a) wspieranie usamodzielnianych podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin 

zastępczych,
b) udzielanie schronienia oraz integracja środowiskowa kobiet w ciąży w sytuacji kryzysowej,
c) rehabilitacja społeczna osób bezdomnych,
d) zapewnianie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym,
e) promocja rodzicielstwa zastępczego,
f) wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych,
g) ewentualne wspieranie innych działań z zakresu opieki nad dzieckiem i młodzieżą.

2) w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a) Świadczenie pomocy organizacjom, skupiającym kombatantów oraz osoby będące ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego, a w szczególności: 
A. organizacja i udział w obchodach rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski w tym 

Święta Niepodległości i Święta Konstytucji obchodzonych 11 listopada i 3 maja, 
B. uczczenie pamięci ofiar wojny i okresu powojennego, 
C. organizacja spotkań okolicznościowych w tym Wigilii Bożego Narodzenia, 
D. kultywowanie tradycji.
3) w sferze ochrony i promocji zdrowia:

a) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok:

A. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie na terenie Miasta,

B. prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w środowiskach zagrożonych narkomanią,
C. udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Miasta – prowadzenie klubu abstynenta,
D. organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach 

socjoterapeutycznych,
E. „Ćpanie sztuki” – kontynuacja programu rozwoju osobistego młodzieży uzależnionej od środków 

psychoaktywnych,
F. wyjazdowy wypoczynek letni, połączony z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży, 

zagrożonych społecznie takimi zjawiskami jak: alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, 
demoralizacja,

G. organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
H. działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych, 

realizowane w klubach młodzieżowych na terenie Miasta,
b) w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na 

2005 rok:
A. szkoła dla rodziców oczekujących dziecka,
B. profilaktyka zakażeń HIV/AIDS,
C. wszechstronna aktywizacja ludzi w wieku podeszłym,
D. profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina,
E. edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii,
F. promocja i profilaktyka zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w zakresie 

intelektualnym oraz narządu słuchu.
4) w sferze działania na rzecz osób niepełnosprawnych:



a) twórczość osób niepełnosprawnych – droga do nawiązywania kontaktu ze społeczeństwem,
b) integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych 

działań, zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, obejmujących osoby z dysfunkcją: 
narządu wzroku, narządu słuchu, narządu ruchu, układu kostno-stawowego, układu nerwowo-
mięśniowego, psychiczną,

c) sport – jedna z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
d) prowadzenie w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych programu rehabilitacji, integracji 

społecznej i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz systemów wsparcia dla ich rodzin,
e) wspomaganie rozwoju, rehabilitacja społeczna i medyczna osób niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin.
5) w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:

a) współpraca w zakresie organizacji imprez szkoleniowo – informacyjnych dla przedsiębiorców 
szczecińskich, a zwłaszcza w zakresie pozyskiwania środków z programów rządowych i Unii 
Europejskiej.

6) w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a) przekazywanie informacji, dotyczących ważnych kwestii, takich jak zmiany w prawie, 

fundusze, szkolenia, konferencje itp. Za pośrednictwem mediów, Biuletynu PARTNERZY, 
strony internetowej Miasta,

b) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
c) realizacja zadań, wynikających z Programu Realizacyjnego „Szczecin zaprasza” w ramach 

Polityki Międzynarodowej Szczecina.
7) w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

a) działalność pozalekcyjna szkół i placówek oświatowych,
b) kształcenie, wychowanie i opieka dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi,
c) upowszechnianie nauki języków obcych,
d) rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami młodzieżowymi, wymiana 

młodzieży,
e) edukacja ekologiczna. 

8) w sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
a) wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży szkolnej.

9) w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a) obchody 60-lecia polskiego Szczecina – wydawnictwa i wystawy, koncerty, festiwale, 

konferencje i sesje popularnonaukowe, imprezy okolicznościowe i inne formy działalności 
kulturalnej,

b) tworzenie regionalnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej,
c) wspieranie cyklicznych imprez kulturalnych,
d) wspieranie nowatorskich inicjatyw kulturalnych w zakresie edukacji artystycznej i 

upowszechniania kultury i sztuki,
e) wystawy twórczości artystów szczecińskich oraz prezentacja ważnych zjawisk ze sztuki 

współczesnej w galeriach szczecińskich,
f) inicjatywy w ramach obchodów roku polskiego w Niemczech oraz roku niemieckiego w Polsce,
g) wspieranie interdyscyplinarnych miejsc sztuki, działań warsztatowych oraz skierowanych do 

środowisk osób niepełnosprawnych,
h) podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, a także innych narodów rdzennie występujących 

na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej – organizacja konkursów, seminariów, wystaw, imprez plenerowych, 
nawiązujących do tradycji narodowej przy współpracy z podmiotami z miast partnerskich,

i) edukacja ekologiczna,



j) Wspieranie nowatorskich projektów, sprzyjających powstawaniu zespołów muzycznych w 
szkołach.

10) w sferze działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami:
a) organizacja szkoleń o tematyce dotyczącej:

A. integracji Polski z Unią Europejską,
B. działalności na rzecz mniejszości narodowych, 
C. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
D. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 
E. organizacji współpracy międzynarodowej,
F. wymiany młodzieży,

b) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych:
A. udzielanie wszechstronnej pomocy w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania poprzez 

rekomendowanie do sfinansowania wartościowych projektów, 
B. udzielanie pomocy przy dobieraniu właściwych ścieżek finansowania projektów oraz w wypełnianiu

wniosków, 
C. udzielanie pomocy przy poszukiwaniu sponsorów, organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, 

promocyjnym i federalizacyjnym,
11) w sferze działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje, w zakresie określonym w pkt 1-10:
a) organizacja szkoleń o tematyce dotyczącej: integracji Polski z Unią Europejską, pozyskiwania 

funduszy zewnętrznych, przepisów Ustawy, zasad prowadzenia rachunkowości i księgowości,
b) organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, promocyjnym i federalizacyjnym,
c) przekazywanie informacji, dotyczących ważnych kwestii takich jak zmiany w prawie, fundusze, 

szkolenia, konferencje itp. za pośrednictwem mediów, Biuletynu Partnerzy, strony internetowej 
Miasta.

12) w sferze działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) organizacja szkolenia dzieci, młodzieży i seniorów uzdolnionych sportowo w poszczególnych 

dyscyplinach sportowych, 
b) szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów 

kultury fizycznej,
c) organizacja przygotowań i uczestnictwo w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i 

międzynarodowych imprezach sportowych, 
d) organizacja przygotowań zawodników i uczestnictwa reprezentantów klubów szczecińskich w 

olimpiadach, mistrzostwach europy i świata,
e) promocja sportu dzieci i młodzieży, 
f) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
g) wspieranie działań stowarzyszeń sportowych, prowadzących działalność w zakresie sportu 

kwalifikowanego,
h) utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych 
i) działania na rzecz rozwoju olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplin sportowych, 
j) organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.


