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Aneks nr 6, Tabele porównawcze dotyczące współpracy miast na 

prawach powiatów z podmiotami trzeciego sektora w latach 2006-2007 

 

Tabela 1. Współpraca finansowa miast na prawach powiatów z sektorem 
pozarządowym w latach 2006-2007 r. 

Miasta na prawach 
powiatu 

 2006-2007 
2006 2007 

liczba 
ofert 20 231 23 073 

liczba 
umów 18 199 10 533 
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wysoko ść 
środków 304 451 228,30 zł 216 821 291,93 zł 

liczba 
ofert 1 733 2 094 

liczba 
umów 1 542 1 694 
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wysoko ść 
środków 153 608 005,58 zł 167 409 509,81 zł 

liczba 
ofert 21 964 25 167 

liczba 
umów 19 741 12 227 
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wysoko ść 
środków 458 059 233,88 zł 384 230 801,74 zł 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2. Ustawowe formy współpracy pozafinansowej miast na prawach powiatów z 
sektorem pozarządowym w latach 2006-2007 

Miasta na 
prawach powiatu 

Ustawowe formy współpracy pozafinansowej 

2006 2007 

Prawo do u Ŝytkowania na szczególnych warunkach nieruchomo ści 
Liczba urzędów, które przekazały organizacjom poŜytku publicznego, na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach, prawo uŜytkowania 
nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego 

1 1 

Liczba nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego, których prawo uŜytkowania wieczystego 
zostało przekazane na szczególnych warunkach organizacjom poŜytku 
publicznego  

2 1 

Wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatyw nym 
Liczba urzędów, w których funkcjonowały zespoły doradcze i inicjatywne 
złoŜone z przedstawicieli danego urzędu jak i organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów 
kościelnych i wyznaniowych 

42 45 

Liczba zespołów doradczych i inicjatywnych, których członkami byli 
zarówno przedstawiciele danego urzędu jak i organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów 
kościelnych i wyznaniowych 

176 188 

Konsultacja projektów aktów prawnych 
Liczba urzędów, w których konsultowano z organizacjami 
pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego 
lub podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi projekty aktów 
normatywnych 

50 50 

Liczba projektów aktów normatywnych, które urzędy konsultowały z 
organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu 
terytorialnego lub podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi 

202 173 

Wzajemne informowanie si ę o planowanych działaniach 
Liczba urzędów, w których prowadzono wzajemne informowanie się o 
planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 
zharmonizowania tych kierunków z organizacjami pozarządowymi, 
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotami 
kościelnymi i wyznaniowymi 

51 50 

Źródło: opracowanie własne. 

 


