UCHWAŁA NR XI/216/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 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 (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 ze zm.1)) oraz art. 5a ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.2)), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XLVII/1004/14 z dnia 29 października 2014r. w załączniku Nr 1,
którego treść stanowi Wieloletni Program Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata
2015 – 2020, wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozdziału 10 , otrzymuje brzmienie :
„rozdział 10. udostępnianie na preferencyjnych zasadach nieruchomości gminnych lub lokali
nie stanowiących odrębnych własności .”;
2) § 36 otrzymuje brzmienie:
„§ 36. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o możliwość korzystania z nieruchomości gminnych
lub lokali nie stanowiących odrębnych własności na preferencyjnych zasadach, na potrzeby prowadzenia
działalności pożytku publicznego i innych działań statutowych, wykraczających poza samo prowadzenie
biura.”;
3) § 37 otrzymuje brzmienie :
„§ 37. Organizacje pozarządowe ubiegające się o udostępnienie nieruchomości gminnych lub lokali
nie stanowiących odrębnych własności zobowiązane są do złożenia wniosku do Prezydenta Miasta
Gdyni z opisem przedsięwzięć, które będą realizowane na nieruchomości gminnej lub w lokalu
nie stanowiącym odrębnej własności, zasad ich finansowania, przewidywanych rezultatów oraz
następujących dokumentów:
1) sprawozdania merytorycznego z działalności w roku poprzednim lub w przypadku krótszej działalności
za okres tej działalności;
2) sprawozdania finansowego za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności za okres tej
działalności;
3) dokumentów określających status prawny wnioskodawcy;
4) ankiety Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.”;
4) § 38 otrzymuje brzmienie:
„§ 38. We wniosku organizacja pozarządowa określa ogólne wymagania w stosunku do nieruchomości
gminnej lub lokalu nie stanowiącego odrębnej własności. Możliwe jest wskazanie ewentualnej lokalizacji.”;
5) § 39 otrzymuje brzmienie :
„§ 39. Stosownie do możliwości, które wynikają z zasobów będących w dyspozycji miasta, które
mogą być przeznaczone na taką działalność, Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia podejmuje
decyzję o udostępnieniu nieruchomości gminnej lub lokalu nie stanowiącego odrębnej własności biorąc pod
uwagę:
1) dostępność podobnych ofert na terenie miasta;
2) korzyści dla mieszkańców Gdyni wynikające z nowej funkcji;
3) współpracę z innymi podmiotami przy realizacji zadania oraz wkład pracy wolontariuszy;
1) zmiany:
2) zmiany

Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
: Dz.U. z 2014r poz. 1146, poz.1138
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4) możliwości finansowe organizacji oraz perspektywy finansowania zaplanowanej działalności .”;
6) § 40 otrzymuje brzmienie :
„§ 40. Organizacje pozarządowe, które korzystają na preferencyjnych zasadach z nieruchomości gminnej lub
lokalu nie stanowiącego odrębnej własności, zobowiązane są do składania do Prezydenta Miasta Gdyni
rocznych sprawozdań merytorycznych ze sposobu jego wykorzystywania w roku poprzednim w terminie do
31 stycznia każdego roku, jeśli umowa nie stanowi inaczej.”;
7) § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41. W przypadku organizacji pozarządowych, uzyskujących dotacje na realizację zadań na
nieruchomości gminnej lub w lokalu nie stanowiącym odrębnej własności , wymóg określony w § 40 uważa
się za spełniony w momencie złożenia przez organizację sprawozdania merytorycznego z realizacji
zadania.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdyni
Zygmunt ZmudaTrzebiatowski
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