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UCHWAŁA NR 749/LV/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z Organizacjami 
Pozarządowymi na rok 2011 

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), oraz art. 5a ust.1 i 4, art.41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. - 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 ze zm.), Rada Miejska 

w Lubaczowie uchwala Program Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 

2011 w brzmieniu : 

Organizacje pozarządowe, inaczej zwane organizacjami non-profit, organizacjami 

wolontarystycznymi, organizacjami społecznymi lub trzecim sektorem, stanowią ważne ogniwo 

aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnego demokratycznego państwa. Obszarem 

aktywności tych organizacji jest przede wszystkim: pomoc społeczna, działalność charytatywna, 

ochrona zdrowia i edukacja, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, a także wiele innych 

rodzajów działalności dla dobra publicznego. Działania tych organizacji stanowią istotne 

uzupełnienie działań organów administracji publicznej, często wyręczają te organy w realizacji ich 

zadań. Organizacje te mogą mieć duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. 

Skuteczność rozwiązywania tych problemów zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad 

współpracy między gminą, a organizacjami pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności 

społecznej i w określonym czasie. Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest roczny 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami 

organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych, a także ze stowarzyszeniami jednostek 

samorządu terytorialnego. Ilekroć w uchwale mowa jest o : 

1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze zmianami), 

2. programie - rozumie się Program Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z Organizacjami Pozarządowymi na 
rok 2011 oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze zmianami) działającymi na terenie 
Gminy Miejskiej Lubaczów, 

3. gminie - rozumie się przez to Gminę Miejską Lubaczów, 

4. urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Lubaczowie, 

5. podmiocie lub organizacji - rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze 
zmianami) działające na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów, 

6. komisji - rozumie się przez to komisję konkursową powoływaną w celu opinowania złożonych ofert o której 
mowa w art.15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie(Dz.U.z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze zmianami). 

§ 1. Celem głównym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 jest wykorzystanie 
społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Lubaczów. 

§ 2. Cele szczególowe: 

1. Rozbudzanie i umacnianie w świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za współnotę lokalną 
mieszkańców Miasta Lubaczowa. 
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2. Wypracowywanie wspólnej wizji rozwoju gminy poprzez zachęcenie do współpracy jak największej liczby 
podmiotów życia społeczno - gospodarczego. 

3. Efektywne zarządzanie społecznościami lokalnymi, dzięki rozpoznaniu ich potrzeb. 

4. Otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia 
z ofertą realizacji projektów zadań publicznych. 

5. Motywowanie i wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy na działalność 
statutową, w tym funduszy unijnych. 

6. Tworzenie warunków i zachęt do rozwoju istniejących oraz powstawania organizacji pozarządowych. 

7. Pomoc w profesjonalizacji działań poprzez inicjowanie szkoleń oraz doradztwa dla członków lokalnych 
organizacji pozarządowych. 

§ 3. Zasady współpracy. 

1. Współpraca Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami opiera się na zasadach: 

1) pomocniczości, 

2) suwerenności stron, 

3) partnerstwa, 

4) efektywności, 

5) uczciwej konkurencji, 

6) jawności, 

7) wzajemności. 

2. Mając na uwadze zasadę pomocniczości i suwerenności stron gmina respektuje odrębność organizacji, uznaje 
ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań 
publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami. Gmina wspiera działalność organizacji oraz 
umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formach określonych w programie. 

3. Zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje mają prawo uczestnictwa w identyfikowaniu i definowaniu oraz 
rozwiązywaniu problemów, stanowią podmiot zadań publicznych. 

4. Kierując się zasadą efektywności gmina - przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych - 
dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad 
uczciwej konkurencji oraz zachowując wymogi prawne. 

5. Stosując zasadę jawności gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom informacje o zamiarach, 
celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, 

6. Stosując zasdę wzajemności gmina informuje organizacje o planowanych kierunkach działalności oczekując 
od organizacji informacji o planowanych przez nie kierunkach działań. 

§ 4. Zakres podmiotowy . W realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z Organizacjami 
Pozarządowymi na rok 2011 podmiotami współpracującymi są: 

1. Jako podmiot zlecający wykonanie zadania publicznego - Gmina MiejskaLubaczów reprezentowana przez 
Burmistrza Miasta Lubaczów. 

2. Jako podmiot wykonujący zlecone zadanie publiczne - organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art.3 ust.3 ustawy o działałności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie 
gminy. 

§ 5. Zakres przedmiotowy. 

1. Obszary zadań publicznych gminy, które mogą być realizowane we współpracy z organizacjami obejmuje 
w szczególności : 

1) kulturę, sport, ochronę dóbr kultury i tradycji, 

2) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

3) promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi, 
nikotynizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom, 

4) pomocy społecznej i polityki prorodzinnej, 

5) promocji gminy i współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, 

6) podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, 
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7) upowszechnienia i ochrony kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem 
z pracy, 

9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

10) działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i przedsiębiorczości 
społecznej, 

11) edukacji, oświaty i wychowania, 

12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

14) promocji i organizacji wolontariatu, 

15) działań na rzecz wspólnoty europejskiej, 

16) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie lub finansowo organizacje 
pozarządowe. 

2. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi w obszarach wymienionych w ust. 1 zmierza do: 

1) umożliwienia szerokiego udziału mieszkańców w różnych formach aktywności społecznej, 

2) współtworzenia kultury i zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców, 

3) promocji zdrowia i zdrowgo stylu życia, 

4) poprawy estetyki otoczenia, 

5) popularyzacji i promocji miasta i regionu, 

6) budowania współodpowiedzialności mieszkańców za bezpieczeństwo publiczne, szczególnie dzieci 
i młodzieży, 

7) pełnego włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczności lokalnej, 

8) kształtowania gotowości samopomocy i dobroczynności, 

9) propagowania przedsiębiorczości. 

§ 6. Formy współpracy. 

1. Formy współpracy pozafinansowej gminy z organizacjami : 

1) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 projektów 
aktów normatywnych gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, 

2) tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się z przedstawicieli gminy 
i organizacji, 

3) wspieranie pozyskiwania środków na działalność organizacji, 

4) promowanie programów, na realizację których można uzyskać środki z źródeł trzecich, 

5) opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej, udzielanie 
rekomendacji i wystawianie listów intencyjnych, 

6) promocja współpracy i działalności organizacji pozarządowych poprzez informacje w mediach oraz 
organizację co najmniej raz w roku Spotkań Organizacji Pozarządowych - forum organizacji pozarządowych, 
działających na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów, 

7) współorganizacja szkoleń i konsultacji dotyczących zdobywania funduszy na działalność statutową 
organizacji, 

8) pomoc w nawiązywaniu kontaktów na terenie kraju oraz kontaktów za granicą, 

9) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

10) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie, 

11) umowy partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84,poz.712 ze zmianami), 

12) prowadzenie Lubaczowskiego Rejestru Organizacji Pozarządowych. 

2. Formy współpracy finansowej gminy z organizacjami; 

1) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie może mieć formy: 



Id: PMUJO-CILMM-AABEE-ITHKH-BLPQV. Podpisany Strona 4 z 6

a) powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub 

b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

2) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie, 

3) udzielanie gwarancji, poręczeń organizacjom na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 7. Priorytetowe zadania publiczne. 

1. Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje w szczególności zadania publiczne: 

1) zdrowia i polityki społecznej oraz profilaktyki uzależnień, 

2) oświaty, wychowania i kultury fizycznej, 

3) kultury, sztuki i tradycji, 

4) współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw. 

2. W zakresie zdrowia i polityki społecznej oraz profilaktyki uzależnień; 

1) wspieranie zadań związanych z opieką nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi poprzez: 

a) dożywianie dzieci, wspieranie świetlic dla dzieci i młodzieży, 

b) dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w sporcie, kulturze i turystyce, 

2) wspieranie realizacji szkolnych i środowiskowych programów profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie 
uzależnień zarówno w tracie roku szkolnego jak i okresie ferii zimowych i wakacji letnich, 

3) wspieranie działałności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Lubaczowa, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, 

4) wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, w szczególności realizujących 
programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, 

5) wspieranie działań służących wspomaganiu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu poprzez 
realizację programów rehabilitacyjno - edukacyjnych, imprez integrujących i oragnizację działań 
aktywizujących poprzez pracę, 

6) wspieranie inicjatyw z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym akcji, kampanii, programów zdrowotnych 
itp. 

3. W zakresie oświaty, wychowania i kultury fizycznej w szczególności będą podejmowane następujące 
priorytetowe działania: 

1) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie doradztwa, wspomagania, informowania, 
organizowania szkoleń, inicjowania wspólnych inicjatyw, 

2) ogłaszanie w ramach możliwości prawnych i finansowych konkursów ofert i projektów dla uczniowskich 
klubów sportowych, stowarzyszeń na udzielenie dotacji celowych w celu realizacji zadań publicznych takich 
jak : 

a) prowdzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

b) organizacja imprez sportowych w mieście Lubaczów przez organizacje pozarządowe, 

c) organizacja imprez sportowych i zajęć dla osób niepełnosprawnych, 

3) udzielanie dotacji celowych na obiżenie kosztów uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach szkółek 
sportowych oraz korzystania z obiektów sportowych, 

4) udzielanie pomocy stowarzyszeniom w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i pisania projektów, 
wniosków oraz ich rozliczania, 

5) informowanie stowarzyszeń o możliwościach aplikowania o środki finansowe do różnych źródeł 
zewnętrznych, 

6) umieszczanie na stronie internetowej miasta informacji promujących działania stowarzyszeń, 

7) udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym podejmującym inicjatywy w zakresie zwiększenia oferty 
edukacyjnej miasta ze szczególnym uwzględnieniem indywdualizacji procesu nauczania oraz rozwoju 
zdolności i predyspozycji każdego ucznia, 

4. W sferze kultury, sztuki i tradcji w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania: 

1) plenery, warsztaty dla młodych artystów plastyków, 
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2) koncerty muzyczne, 

3) konkursy dla artystów, 

4) imprezy kulturalno-turystyczno-promocyjne. 

§ 8. Okres realizacji programu. Za okres realizacji programu przyjmuje się okres od 1 stycznia 2011 do 31 
grudnia 2011 roku. 

§ 9. Informacja o sposobie tworzenia oraz przebiegu konsultacji programu. Uchwała w sprawie Programu 
Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 została opracowana przez 
Burmistrza Miasta Lubaczowa i skonsultowana z oragnizacjami pozarządowymi. Projekt został także 
zamieszczony na BIP UM Lubaczów, stronie  www.lubaczow.pl Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim. 

§ 10. Sposób realizacji programu. 

1. Program będzie realizowany poprzez formy określone w § 6 . 

2. Burmistrz Miasta Lubaczowa wyznaczy pracownika lub pracowników odpowiedzialnego za realizację 
poszczególnych zadań wynikających z potrzeby realizacji programu. 

3. Koordynatorem realizacji programu będzie pracownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Lubaczowie wyznaczony przez Burmistrza. 

4. W zakresie profilaktyki uzależnień koordynacją współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami 
pozarządowymi, w tym przeprowadzaniem konkursów na udzielenie dotacji, zajmować się będzie Koordynator 
Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5. W zakresie kultury, sportu, turystyki i promocji miasta kooordynacją współpracy gminy miejskiej Lubaczowa 
z organizacjami pozarządowymi zajmować się będzie Kierownik Referatu Organizacjyjnego i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Lubaczowie. 

6. Wsparciem logistycznym dla organizacji pozarządowych będzie baza Urzędu Miejskiego wyposażona w sprzęt 
i materiały biurowe. 

§ 11. Szczegółowa wyskość środków przeznaczonych na realizację Programu Współpracy Gminy Miejskiej 
Lubaczów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 będzie określona w projekcie uchwały budżetowej 
a następnie uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Lubaczów na rok 2011 . 

§ 12. Sposób oceny realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z Organizacjami Pozarządowymi 
na rok 2011. 

1. Bieżącą ocenę realizacji programu prowadzą pracownicy Urzędu koordynujący jego realizację. Wnioski 
wynikające z oceny przedkładają Burmistrzowi. 

2. Realizacja zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe podlega kontroli bieżącej oraz 
końcowej poprzez analizę sprawozdań organizacji pozarządowych z ich realizacji przez pracowników Referatu 
Organizacyjnego i Promocji oraz Referatu Finansowo Budżetowego Urzędu wyznaczonych przez Burmistrza. 

3. Z przeprowadzanych kontroli dokonywane jest sprawozdanie zawierające ocenę realizacji zadań w zakresie: 

1) stanu realizacji zadania, efektywności i rzetelności oraz jakości wykonania zadania, 

2) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, 

3) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy. 

4. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania i realizacji Programu, można zgłaszać za 
pośrednictwem pracowników Referatu Organizacyjnego lub bezpośrednio Burmistrzowi. Przy ostatecznym 
sporządzeniu sprawozdania uwzględnione zostaną wnioski organizacji pozarządowych dotyczące realizacji 
Programu Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011. 

5. Do 30 kwietnia 2012 roku Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej w Lubaczowie sprawozdanie z realizacji 
programu za rok 2011. 

6. Ocena współpracy miasta Lubaczowa z organizacjami pozarządowymi zawierać będzie następujące 
wskaźniki: 

1) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania na rzecz lokalnej społeczności w oparciu o dotacje 
z budżetu miasta lub dzięki współpracy z jednostkami organizacyjnymi miasta Lubaczów, 

2) kwoty udzielonych dotacji, 

3) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań, 

4) wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań 
publicznych. 

http://www.lubaczow.pl
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7. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie dokona oceny realizacji programu na 
podstawie przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania oraz przedłoży Radzie Miasta wnioski wynikające z tej 
oceny. 

§ 13. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach 
ofert na zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym. 

1. Tryb powołania komisji. Burmistrz zarządzeniem powołuje trzyosobową komisję konkursową do opiniowania 
ofert w otwartych konkursach o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w składzie: 

1) przewodniczący Komisji - przedstawiciel Burmistrza, 

2) członkowie Komisji - w liczbie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządwych z terenu Miasta Lubaczowa 
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie. 

2. Przedstawiciel organizacji pozarządowych powoływany do komisji jest wskazywany przez przedstawicieli 
organizacji pozarządowych . 

3. Zasady działania komisji. 

1) Komisja zbiera się w terminie wyznaczonym przez Burmistrza w celu analizy złożonych ofert oraz ich 
zaopiniowania. Uporządkowane i zestawione oferty przedkłada komisji przedstawiciel Burmistrza Miasta 
Lubaczowa dokumentując pracę komisji.Wzór protokołu komisji określa Burmistrz. 

2) Przy opiniowaniu komisja uwzględnia : 

a) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, 

b) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja 
pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne, 

c) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

d) w przypadku, o którym mowa w art.5 ust.4 pkt. 2 ustawy, uwzględnia udział środków własnych lub 
środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, 

e) planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy 
i pracę społeczną członków, 

f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, która 
w poprzednich latach realizowała zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość 
oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

3) Komisja podejmuje decyzje poprzez głosowanie jawne. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością 
głosów. 

4) Po dokonaniu analizy komisja przedkłada swoją opinię Burmistrzowi w formie protokołu z załączonym 
zestawieniem zawierającym ocenę poszczególnych ofert wraz z propozycją przyznania wysokości dotacji. 

5) Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz.1071, z późn. 
zm). 

6) Ostateczną decyzję o wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz Miasta. 

§ 14. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca sie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej 
w Lubaczowie. 

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Lubaczowie. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


