UCHWAŁA NR VII/206/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni
z organizacjami pozarządowymi
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, Dz.U. 2019 r. poz. 2500) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, Dz. U. z 2019 r.
poz. 37), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje.:
§ 1. W Załączniku do Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr III/24/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi wprowadza się
następujące zmiany:
1) §5 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) wspierania i powierzania organizacjom pozarządowym realizacji zadań
publicznych oraz udzielania pożyczek na ich realizację;"
2) tytuł §6 otrzymuje brzmienie: "§6. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych,
udzielanie pożyczek na ich realizację oraz tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert"
3) w §6 po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: "15. Udzielanie organizacjom pozarządowym pożyczek na
realizację zadań publicznych może nastąpić na zasadach określonych przez Prezydenta Miasta Gdyni."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
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UZASADNIENIE
Organizacje pozarządowe, we współpracy z samorządem realizują istotne zadania własne gminy,
przyczyniając się do poprawy jakości życia w mieście. Z roku na rok rośnie liczba strategicznych zadań
wieloletnich zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym, a same organizacje coraz więcej środków
na realizację tych zadań pozyskują z innych niż budżet miasta źródeł – od lat są to kwoty rzędu kilkunastu
milionów złotych rocznie. Świadczy to o coraz większej profesjonalizacji tych podmiotów oraz pozytywnie
wpływa na skalę i zakres projektów realizowanych przez III sektor na rzecz mieszkańców Gdyni.
W celu utrzymania tego trendu, a także stymulacji większego wzrostu zasadnym jest wykorzystanie
dodatkowych, niewykorzystywanych dotychczas możliwości współpracy finansowej, określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na podstawie art. 5 ust. 8 tej ustawy
jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać organizacjom pozarządowym pożyczek na realizację
zadań publicznych.
Dzięki wykorzystaniu instrumentu pożyczkowego znacznie wzrośnie także efektywność wykorzystania
środków budżetowych – pozwoli on realizować pewne zadania publiczne bez wykorzystywania
bezzwrotnych instrumentów finansowych (dotacje), zapewniając jednocześnie organizacjom pozarządowym
stabilność i bezpieczeństwo finansowe oraz otwierając przed nimi nowe, niedostępne dotychczas
możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne.
Zgodnie z treścią art. 5a ust. 4 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie program
współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi zawiera w szczególności formy współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi. W związku z wolą umożliwienia organizacjom pozarządowym korzystania
z nowej formy współpracy zachodzi konieczność zmiany uchwały przyjmującej roczny program współpracy
miasta z organizacjami pozarządowymi.

RCO.520.1.2019

Id: D4B4B3BC-C3F8-4742-8B60-C424BD33AA2A. Podpisany

Strona 1

