UCHWAŁA NR 255/XIV/2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz.1591 z póź. zm.) w związku z art.5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536).
Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Miejskej Lubaczów z Organizacjami Pozarządowymi na rok
2012, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.
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Załącznik do Uchwały Nr 255/XIV/2011
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 23 listopada 2011 r.
ROCZNY
PROGRAM
WSPÓŁPRACY
POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012

GMINY

MIEJSKIEJ

LUBACZÓW

Z ORGANIZACJAMI

W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju
lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy
społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych
w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa. Organizacje te mogą
mieć duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. Skuteczność rozwiązywania
tych problemów zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy gminy
z 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 podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.
1536 ze zm.)
Postanowienia ogólne
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. ustawie  rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnie 2003r.o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
2. programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2012 oraz z 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 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze
zm.),działającymi na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów,
3. urzędzie rozumie się przez to Urząd Miejski w Lubaczowie,
4. 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 2010r. Nr 234, poz. 1536
ze zm.),
5. komisji – rozumie się przez to komisję konkursową powołaną w celu opiniowania 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 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
§ 1. Cel główny i cele szczegółowe programu
1. Celem głównym programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości
życia oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Miejskiej Lubaczów poprzez
stwarzanie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym.
2. Cele szczegółowe współpracy:
1) stwarzanie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,
2) wzmacnianie istniejących organizacji pozarządowych, na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów tworzenie
warunków do powstawania nowych organizacji oraz promocja ich działalności,
3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,wspólnotę
lokalną oraz szacunku do historii i tradycji narodowej,
4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej,
5) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy,
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6) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi Gminy Miejskiej Lubaczów,
7) rozwój i upowszechnianie wolontariatu.
§ 2. Zasady współpracy
1. Współpraca gminy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
wynika z woli partnerów i opiera się na zasadach:
1) pomocniczości i suwerenności , która oznacza, że 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,
2) partnerstwa , która oznacza, że partnerzy dążą do kompromisu, uwzględniają zgłaszane uwagi,
wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują pomysły, wymieniają
informacje, aktywnie uczestniczą we współpracy,
3) efektywności , która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań publicznych
osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów,
4) uczciwej konkurencji i jawności , co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni i uczciwi,
działania i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań
publicznych mają jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje,
5) wzajemności , która oznacza, że Gmina informuje organizacje o planowanych kierunkach działalności
oczekując od organizacji informacji o planowanych przez nie kierunkach działań.
§ 3. Zakres współpacy
W realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z Organizacjami Pozarządowymi na
rok 2012 podmiotami współpracującymi są:
1. Jako podmiot zlecający wykonanie zadania publicznego – Gmina Miejska Lubaczów reprezentowana przez
Burmistrza Miasta Lubaczowa.
2. Jako podmiot wykonujący zadanie publiczne – organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego na terenie Gminy
Miejskiej Lubaczów.
3. Zakres przedmiotowy. Obszary zadań publicznych, które Gmina Miejska Lubaczów będzie realizować
w 2012r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi to:
1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2) edukacja, oświata i wychowanie oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami
innych państw,
7) promocja i organizacja wolontariatu,
8) promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
§ 4. Formy współpracy
Współpraca

gminy

z Organizacjami

Pozarządowymi

może

mieć

charakter

finansowy

i pozafinansowy.
1. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych i może mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2. Współpraca pozafinansowa polega na:
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1) popularyzacji działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach internetowych Gminy,
2) organizowaniu spotkań organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów,
3) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności,
4) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
5) współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii
Europejskiej,
6) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
7) konsultowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących sfer zadań publicznych, o których mowa
w art.4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia,
8) wspieraniu i promowaniu organizacji pozarządowych poprzez wspólne organizowanie imprez kulturalnych
i promocyjnych o szczególnym znaczeniu dla wizerunku miasta,
9) udzielaniu porad i pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie stosowania ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
10) pomocy w nawiązywaniu kontaktów na terenie kraju oraz kontaktów za granicą,
11) tworzeniu zespołów doradczych i inicjatywnych składających się z przedstawicieli Gminy i Organizacji,
12) prowadzeniu Lubaczowskiego Rejestru Organizacji Pozarządowych.
§ 5. Priorytetowe zadania publiczne
Zadaniami priorytetowymi Programu Współpracy na rok 2012 są w szczególności:
1. Kultura fizyczna i sport:
1) wspieranie i upowszechnianie sportu, szczególnie w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i innych, na
które istnieje zapotrzebowanie społeczne,
2) wspieranie kultury fizycznej oraz upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych adresowanych szczególnie
do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Lubaczowie.
2. Edukacja, oświata i opieka wychowawcza oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
1) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji oraz rozwoju zdolności i predyspozycji
każdego ucznia,
2) tworzenie bezpiecznych warunków do rekreacji i wypoczynku
wartościowego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

oraz

organizowanie

różnych

form

3. Promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez:
1) wspieranie osób zagrożonych występowaniem
przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym,

problemów

związanych

z uzależnieniami

m.

in.

2) przeciwdziałanie i łagodzenie skutków niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
3) promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień,
4) wspieranie realizacji szkolnych i środowiskowych programów profilaktyczno  edukacyjnych.
4. Organizacja i promocja idei wolontariatu zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.
5. Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
1) wspieranie organizowanych wydarzeń kulturalnych: festiwali, konferencji, konkursów, przeglądów,
zawodów, wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla życia
kulturalnego miasta,
2) upowszechnianie tradycji miejskiej podczas obchodzonych świąt i uroczystości, w tym zapewnienie oprawy
muzycznej na uroczystościach miejskich i państwowych poprzez udział w nich orkiestry dętej.
6. Wspieranie współpracy społeczności lokalnej ze społecznościami lokalnymi innych państw, szczególnie
z miastami partnerskimi Gminy Miejskiej Lubaczów.
7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

,

pielęgnowanie

polskości

oraz

rozwoju

1) opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz innymi formami upamiętnienia wydarzeń historycznych na
terenie miasta Lubaczowa,
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2) wspieranie i upowszechnianie inicjatyw o charakterze patriotycznym i narodowym.
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wspieranie inicjatyw na rzecz łagodzenia skutków
marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych.
§ 6. Okres realizacji programu
Za

okres

realizacji

Programu

Współpracy

Gminy

Miejskiej

Lubaczów

z Organizacjami

Pozarządowymi na rok 2012 przyjmuje się okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 7. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
Szczegółowa wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Współpracy Gminy
Miejskiej Lubaczów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 będzie określona w projekcie
uchwały budżetowej,a następnie w uchwale budżetowej Gminy Miejskiej Lubaczów na rok 2012.
§ 8. Sposób realizacji porgramu
1. Pracownicy Urzędu w Lubaczowie prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi,
która w szczególności polega na:
1) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącego współdziałania z organizacjami oraz podmiotami podejmującymi
działania pożytku publicznego,
2) sporządzaniu sprawozdań finansowych i pozafinansowych z tej współpracy.
2. Koordynatorem współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi jest pracownik Referatu
Oświaty, Kultury i Sportu w Lubaczowie wyznaczony przez Burmistrza natomiast:
1) w zakresie profilaktyki uzależnień współdziałaniem z organizacjami pozarządowymi, zajmować się będzie
Koordynator Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) w zakresie współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy
Unii Europejskiej zajmować się będzie pracownik Referatu Funduszy Zewnętrznych,
3) w zakresie działań promocyjnych pracownik Referatu Organizacji i Promocji Miasta.
3. Wsparciem logistycznym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust3.
ustawy będzie baza Urzędu wyposażona w sprzęt i materiały biurowe.
§ 9. Sposób oceny realizacji programu
Sposób

oceny

realizacji

Programu

Współpracy

Gminy

Miejskiej

Lubaczów

z Organizacjami

Pozarządowymi na rok 2012.
1. Bieżącą ocenę realizacji programu prowadzą pracownicy Urzędu odpowiedzialni za jego realizację.
Wnioski wynikające z oceny przedkładają Burmistrzowi.
2. Realizacja zadań publicznych wykonywanych przez organizacje i podmioty pozarządowe podlega kontroli
bieżącej oraz końcowej poprzez analizę sprawozdań organizacji i podmiotów pozarządowych z ich realizacji
przez pracowników Referatu Oświaty, Kultury i Sportu oraz pracowników Referatu Finansowo Budżetowego
Urzędu wyznaczonych przez Burmistrza.
3. Z przeprowadzonych kontroli sporządzane 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 Oświaty, Kultury i Sportu lub bezpośrednio Burmistrzowi. Przy
ostatecznym sporządzeniu sprawozdania uwzględnione zostaną wnioski organizacji pozarządowych
dotyczące realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z Organizacjami Pozarządowych na rok
2012.
5. Do 30 kwietnia 2012 roku Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej w Lubaczowie sprawozdanie z realizacji
programu za rok 2012.
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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.
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.
§ 10. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.
Uchwała

w sprawie

Programu

Pozarządowymi

na

rok

2012

i skonsultowana

na

zebraniu

Współpracy
została

ogólnym

Gminy

opracowana
z organizacjami

Miejskiej
przez

Lubaczów

Burmistrza

pozarządowymi.

z Organizacjami

Miasta

Lubaczowa

Przedstawiciele

tych

organizacji mieli możliwość przedłożenia swoich wniosków i opinii w sprawie przedstawionego
projektu

Programu.

Projekt

został

także

zamieszczony

na

BIP

UM

Lubaczów

na

stronie

www.lubaczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
§ 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofertw otwartych
konkursch ofert.
1. Burmistrz zamierzając zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom
wymienionym w art.3ust3.ustawy ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin składania ofert nie może być
krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
2. Dokumentację związaną ze składaniem ofert na realizację zadań publicznych oraz ich wykonanie określa
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania.
3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu oraz na stronie
internetowej Urzędu.
4. Burmistrz zarządzeniem powołuje trzyosobową Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartych
konkursach o udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych w składzie:
1) przewodniczący Komisji  przedstawiciel Burmistrza,
2) członkowie komisjiw liczbie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Miasta Lubaczowa
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacj pozarządowe biorące udział w konkursie, przedstawiciel
organizacji pozarządowych powołany do komisji jest wskazany przez przedstawicieli organizacji
pozarządowych,
5. Zasady działania komisji.
1) Komisja zbiera się w terminie wyznaczonym przez Burmistrza w celu analizy złożonych ofert oraz ich
zaopiniowania.
2) Przy opiniowaniu komisja uwzględnia:
a) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,
b) wysoką 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) 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.
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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.
6. Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust3.ustawy Burmistrz może
zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi organizacji realizację zadania publicznego o charakterze
lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wysokość dofinansowania lub finansowań zadania publicznego nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł.,
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
3) przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym określonym w Programie
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy,
b) środki dostępne na realizację zadań publicznych,
c) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego,
d) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględniania nowych form współpracy.
2. Dla zachowania zasady jawności i konkurencyjności do publicznej wiadomości w podobny sposób podaje
się też wszystkie informacje dotyczące bieżącej współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami.
3. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Miejskiej Lubaczów.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach
publicznych.
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