UCHWAŁA NR IX/136/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
na lata 2015-2020
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013,
poz. 594 ze zm.1)) oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 11182)), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVII/1004/14 Rady Miasta Gdyni z 29 października 2014 roku w załączniku nr 1,
którego treść stanowi Wieloletni Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata
2015-2020, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 zdanie pierwsze oraz część wspólna zdania drugiego otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Miasto Gdynia realizuje jedno ze swoich zadań jakim jest współpraca z organizacjami pozarządowymi
i ich wsparcie. Działania te odbywają się głównie w formach:”;
2) po §16 dodaje się §16a, który otrzymuje brzmienie:
„§ 16a. Realizacja form współpracy określonych w §16 oraz w §42 może zostać w części przekazana do
realizacji organizacji pozarządowej na zasadach określonych w §17 niniejszego programu.”;
3) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. Propozycje realizacji wspólnych działań organizacje pozarządowe składają Prezydentowi Miasta Gdyni
za pośrednictwem pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej lub Gdyńskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego lub Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.”;
4) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. Gdyński samorząd będzie zapewniał wsparcie organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków
finansowych z innych niż budżet miasta źródeł finansowania.”;
5) § 42 otrzymuje brzmienie:
„§ 42. Organizacje pozarządowe, które nie dysponują własnym lokalem, mogą wystąpić o użyczenie sali
w lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31. Korzystanie z tego lokalu
jest nieodpłatne.”;
6) § 43 otrzymuje brzmienie:
„§ 43. Gdyński samorząd wspiera organizację szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, mające
na celu zwiększenie zakresu wiedzy w dziedzinach związanych z ich działalnością, a także informuje
o organizowanych przez inne podmioty i instytucje przedsięwzięciach, akcjach i szkoleniach dla
przedstawicieli III sektora.”;
7) § 45 otrzymuje brzmienie:
„§ 45. Za pośrednictwem Urzędu Miasta Gdyni lub Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
organizacje pozarządowe mogą uzyskać pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu
działania w miastach partnerskich Gdyni.”;
8) § 47 otrzymuje brzmienie:
„§ 47. Gdyński samorząd poprzez akcję „Mały Procent - Wielka Sprawa” zapewnia promocję idei
przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz działających w Gdyni organizacji posiadających status
pożytku publicznego.”;
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.

1072.
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2014 r. poz. 1146, poz. 1138.
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9) § 48 otrzymuje brzmienie:
„§ 48. Organizacje pozarządowe mają możliwość promocji własnej działalności w ramach Gdyńskiej Strefy
Pozarządowej, organizowanej podczas gdyńskich imprez masowych i przedsięwzięć artystycznych.”;
10) § 52 otrzymuje brzmienie:
„§ 52. Samorząd zapewnia coroczną organizację we współpracy z Gdyńską Radą Działalności Pożytku
Publicznego i z Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych Gdyńskiego Forum Pozarządowego, które jest
spotkaniem plenarnym gdyńskich organizacji pozarządowych, służącym wymianie doświadczeń i pomysłów,
prezentacji wspólnych inicjatyw, a także wypracowaniu priorytetów współpracy pomiędzy władzami lokalnymi
i III sektorem na kolejny rok.”;
11) § 58 otrzymuje brzmienie:
„§ 58. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP) jest placówką udzielającą szeroko rozumianego
wsparcia organizacjom pozarządowym w ich bieżącej działalności. Przedstawiciele organizacji mogą znaleźć
w GCOP wszelkie potrzebne informacje na temat szkoleń, konferencji, wykładów, literaturę i akty prawne
przydatne w pracy organizacji. GCOP może być prowadzone przez organizację pozarządową, wyłonioną
w drodze otwartego konkursu ofert.”;
12) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. Do zadań Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych należy w szczególności:
1) udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy organizacyjnej i merytorycznej;
2) prowadzenie i aktualizacja Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych;
3) udostępnianie lokalu na spotkania organizacji, o którym mowa w §42;
4) powiadamianie organizacji pozarządowych o ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Gdyni otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o innych działaniach i możliwościach, które mogą być
przez nie wykorzystywane dla rozwijania własnego potencjału;
5) realizacja działań określonych w rozdziałach 7, 8, 2, 11, 13 i 14 niniejszego Programu.”;
13) po § 60 dodaje się § 60a, który otrzymuje brzmienie:
„§ 60a. Projekt zmiany Wieloletniego Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi
został zaopiniowany przez Gdyńska Radę Działalności Pożytku Publicznego i rozesłany za pośrednictwem
poczty elektronicznej do wszystkich organizacji pozarządowych, zarejestrowanych w Gdyńskim Banku Danych
o Organizacjach Pozarządowych na wskazany przez nie w ankiecie adres poczty elektronicznej z prośbą
o zaopiniowanie. Został on także umieszczony na stronie Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl w części
dotyczącej działalności organizacji pozarządowych wraz z prośba o wnoszenie opinii w terminie 7 dni od daty
jego publikacji oraz wniesiony pod obrady Rady Miasta Gdyni.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski
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