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PRoJEKT

UCHWAŁA NR .... .l......l20l4
RADY GMINY ŁACK
z dnia

w sPrawie: Przyjęcia Programu współpracy Gminy Łąck na 2015 rok zorganŁacjami
Pozarządolyymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.|J, z
2013 r. poz, 594 zpoŻn. zm) w zwięku z art. 5a.1. ustawy z dnia 24 kwietni a2003 r. o działalności
Pozy'tku publicznego i o wolontariacie (Dz.IJ, z2010 r. Nr 234, poz.1536 zpóźn. zm.), uchwala
się, co następuje:

§1

Po konsultacjachprzeprowadzonych w sposób określony w Uchwale Nr VIII/74/2011 Rady Gminy
Łąckz dnia 30 grudnia 20i1 roku przyjmuje się Program współpracy Gminy Łąckna 2015 rok
z organizacjaml pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dztałalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w brzmieniu określonym
w załączńku do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łąck.

§3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzęz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącku
oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łąck.

2.Uchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia,

zatwrcrdzam
do przedłożenia Radzie Gminy

SporządziUa Zatw ier dziłla j ako zgodne
merytorycznie

Zaopiniował/a jako zgodne
pod względem formalno -
prawnym

data: data: data:

(pieczatka i podpis Wójta Gmi
dnia.



PRoJEKT

ZŃącznik
do uchwaĘ Nr ....,l.....lż014

Rady Gminy Łąck
z dnia .,,......2014 r.

Program współpracy gminy Łąckna 2015 rok

z organlzacjami pozarządowymi orazz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poĘtku putllicznego i o wolontariacie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Program określa:

1) cel główny;
2) cele szczegółowe programu;
3) zasady współpracy;
4) zal<resprzedmiotowy;
5) formy współpracy;
6) priorytetowę zadaniapubliczne;
7) okres realizacji programu;
8) sposób real'tzacji programu;
9) wysokość środków planowanych na realizację programu;
10) sposób oceny rea|tzacji programu;
11) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
12) tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofer1.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) mieszkańcach - rozumie sięprzez to mieszkańców Gminy Łąck;
2) Gminie - rozumie się ptzez to Gminę Łąck;
3) Radzie Gminy - rozumię się przez to Radę Gminy Łąck;
4) Wójcie - rozumie sięprzez to V/ójta Gminy Łąck;
5) referacie - rozumie sięprzez to komórkę organizacyjnąUrzędu Gminy w Łącku;
6) Koordynatorze * rozumie się przez to pracownika Urzędu Gminy :uq.vznaczonego przęz Wójta

do współpracy z organizacjami pozarządowymi;
1) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 72] ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia2]

sierpnia2009r, ofinansachpublicznych(Dz.U.z2009 r.Nr 157, poz.Iż4O,zpóźn.zm);
8) komisji koŃursowej - rozumie się przęz to komisję konkursową ds. opiniowania ofert na

r ea|tzacj ę zadań publ icznych ;

9) koŃursie ofęr1 - rozumie się przez to otwarty koŃurs ofefi na reallzację zadań publicznych, o
którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;'
10) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowę oraz podmioty, o których mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnta 24 kwiętnia 2003 r. o działalności pozltku publicznego i o
wolontariacie;

11) programie - rozumie się przez to Program współpracy gminy Łąck na 2013 rok z orgartizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia}4kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;



- I2)stronie Gminy - rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem
www.gminalack.pl;

13)BIP - rozumie się przez to stronę intęrnetową Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łąck
znaj duj ącą się pod adre s em : www. gminalack. bip. pl

l4)ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzińalności pożltku
publicznego i o wolontariacie;

Rozdział II
Cele Programu

§ 3. 1. Celem głównym programu jest określenie zasad regulujących współpracę gminy Łąck z
organizacjami w 2015 roku.

2, Celę szczegółowe obejmują:

1) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności
lokalnych, w tym:

a) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz
mieszkńców i rozwoju więzi lokalnych,

b) rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej,

c) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,

d) nviększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych,

e) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkńców,

D tworzenie warunków do wyrównywania szans Ęciolvych mieszkańców, w kazdym aspekcie
życia społeczności i rozwoju osobistego,

g) przeciw działanie dyskryminacj i i wyklu częntu społecznemu,

2) podnoszenie skuteczności i efektywności dziŃań w sferzę zadah publicznych;

3) wzmocnienie pozycjl organizacji i zapewnienie im równych z inrtymi podmiotami szans
w realtzacjt zadń;

4) uzupełnięnte działań Gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.

Rozdział III
Zakres przedmiotowy

§ 4. Program określa zakręs i formy współpracy, a także priorytetowe obszary zadń
publicznych, które Gmina realizuje we współprucy z organizacjartiw 2015 r.

§ 5. 1. Gmina współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych, wymienionych w
art. 4 ust, 1 ustawy, o 1Ię zadania te są zadaniami Gminy.

2.Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy Gminy z otganizacjami
jest prowadzenie pIzez te orgarizacje działalności na terenię Gminy i na rzecz jej



mieszkńców.

§ 6. Współptaca Gminy z organizacjami, mająca charakter finansowy lub pozafinansowy,
odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencj t or az javrlności i transparentności.

Rozdział IV
Formy współpracy pozafinansowej Gminy z organizacjami

§ 7. i. Gmina w celu ułatwienia organtzacjom nawięywania kontaktów oTaz wzrflocnienia
współpracy zaptasza przedstawicieli organizacji do udziału w organizowanych ptzez siebie
spotkaniach, wyjazdach, konferencjach lub seminariach związanych ze współpracą
samorządu z or gantzacjami.

2. Gmina może wspomagać tęcltnicznie i organizacyjnie, w tym użyczaó sale znajdujące
się w jej zasobach,

3. Gmina w ramach współpracy z organizacjami konsultuje, projekty aktów prawnych
doty czący ch dziŃalności statutowej tych or ganizacji.
4. Gmina informuje organizacje o planach, kierunkach dzińania i współdziŃalrtta,

w szczególności poprzez BIP i spotkanta z przedstawicielami organizacji.
5, Gmina w zakresie realizacjt zadań własnych może zawierać porozumienia o

pozafi nansowej wspóŁpr acy z or ganizacj ani.

§ 8. Wójt możę objąć honorowym patronatem działania lub programy prowadzonę przez
organizacje.

§ 9. 1. Gmina w miarę mozliwości zamteszcza informacje o organizacjach w wydawanych
przęz siebie materiałach informacyjnych i w BIP.

2. Or ganizacje współpracuj ące fi nansowo z Gminą są zobowiązane do :

1) Promowania Gminy poptzez umieszczenie na wszystkich materiałach promocyjnych i
reklamowych dotyczących zadafl, finansowanych ze środków Gminy informacji o
zaangńowanil Gminy w realizację projektu, zawierającej wizerunek herbu Gminy,
symbolizującęgo wsparcie Gminy, umieszczonego w sposób zapewniĄący należny
szacunek;

2) Informowania w trakcie wykonyłvania zadania o tym, ze jest ono wspierane finansowo
przez Gminę. ZaWes, zasady oraz sposób informowania szczęgółowo określają zapisy
umowy między Gminą a orgarizacją.

Rozdział V
Formy współpracy finansowej Gminy z organlzacjami

§ 10. 1. Współpraca o charaktęrze ftnansowym możę odbywać się w następujących formach:

1) powierzania wykonania zadania publicznęgo wraz z udzięleniem dotacji na sfinansowanie
jego realtzacjt na podstawie ustawy;

2 ) wspierania wykonania zadania publicznego wTM z udzielęniem dotacji na dofinansowanie



jego realizacji na podstawie ustawy;

3 ) oddania w lżyczenię lub najem lokali uzytkowych organtzacjom na cel prowadzonej
działalności pożl.tku pub liczne go ;

2. Gmtnamoże zawteraó z organtzailami umowy o wsparcie lub o powierzenie zadań publicznych
na czas realtzacjl zadania lub na czas określony nie dłuższy ntż 5 lat.

§ 11. 1. Zlecanie realtzacjt zadań publicznych następuje w trybie konkursu ofert
chyba, że przeptsy odrębne przewidują inny tryb zlęcęnia.

2. W lzasadnionych przypadkach możliwe jest ogłaszanie konkursów na zadaria, których
realizacja wymaga kontynuacj i w termini e przehaczającym rok budZetowy,

3. Wójt ogŁaszakonkurs do końca marca nazadaniamające charaktęr całoroczny.

§ 12. 1. W celu opiniowania ofert narealtzację zadań publicznych, kierując się zasadą równego
uczestnictwa, Wójt w drodze zarządzenta powołuje komisję konkursową,

2. Szczegółowe zasady działania komisji o której mowa w ust. 1 określa Wójt w drodzę
zarządzenia.

3. Ocena ofert odblłva się z zastosowaniem kart oceny oferty, sporządzonych zgodnie z zasadamt,
określonymi zarządzeniem Wójta, o którym mowa w § 15.

§ 13. 1. Ogłoszenie wyników konkursu podawane jest do publicznej widomości, zgodnie z
zasadami określonymi w ustawie.

2. Organizacje, które nie otrzymały dotacji w postępowaniu konkursowym, otrzymują o tym
zańadomienie w formie pisemnej, w terminie 2I dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

3. Po ogłoszeniu wyników konkursu, w terminie określonym w ogłoszeniu o koŃursie,
przedkładane są organizacjom do podpisu projekty umów. Umowa zostanie podpisana
niezwłocznie, o ile realizłtjący zadante dostarczy w wymaganym terminie wszystkie niezbędne
dokumenty.

4. Bieżący monitoring i kontrolę merytoryczną wykonywanych zadań prowadzą kierownicy
referatów i przedstawiają wnioski bezpośrednio Wójtowilub zapośrednictwem Koordynatora.

§ 14. 1. Dotacje będą udzielane na finansowanie lub dofinansowanierealizacji tych zadań,ktore
mieszczą się w priorytetowych obszarach zadańpublicznych, o których mowa w § 16.

2. Środki finansowe pochodząc e z dotacji nie mog ą być wykorzystywane na zakup gruntów,
dzińalność gospodarczą, dziŃalność polityczną i religijną, flnansowanie kosźów realizacji zadania
poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności na finansowanie zaległościizobowiązan.

3, Jedno zadantę powinno być finansowane lub dofinansowywane jedynie ze środków
przęznaczonych na j eden konkurs.

§ 15. Szczegółowy tryb ogłaszania, przeprowadzania i ogłaszania wyników otwartych konkursów
ofert na realizację zadń publicznych ze środków Gminy, rozliczantapIzyznanych dotacji i kontroli
realizacji zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji oraz wzór karty oceny wniosku,
określa Wójt w drodzę zarządzenta.



Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne

§ 16. Priorytetowymi obszaramt zadańpublicznych, realizowanymi w ramach współpracy Gminy
z organizacjami w 2015 r. są:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury ftzycznej i sportu, w tym:

a) organizacjaimprez sportowych (zawodów, turniejów, rozgrywek sportowych, olimpiad,
mistrzostw) o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim;

b) organizacja szkoleń dzięci l rŃodzieży mająca na celu rozwój umiejętności sportowych
rŃo dzieży szcze gólnie uzdolnionej sportowo ;

c) organizacjaprzygotowń i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w
zaw odach, turniej ach, rozgrywkach;

d) upowszechnianie sportu amatorskiego;
e) wypoczynek dzieci trŃodzieży.

2) wspieranie aktywno ści turystyc znej mieszkańców;

3) dzińalnośó polegająca na technicznym, szkoleniowym i informacyjnym wspomaganiu
otganizacjt1.

Rozdział VII
Sposób realizacji Programu

§ 17. Program będzie realizowany w szczególności poprzęz:

1) zlęcanię realizacji zadań publicznych w ramach otwartych koŃursów ofert, które może
przybraó formę wspierania lub powierzania wykon ania zadaó publicznych,

2) konsultowanie z otgan|zacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

ust.3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziędzinach dotyczących statutowej

działalno śc i or ganizacji,

3) przygotowywanie i prowadzenie koŃursów na realizację zadań publicznych,

4) wspólne informowanie się o planach i zarrlterzeniach,

5) sporządzanie sprawozdń ze współpracy z organizailami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy.

§ 13. Za kontalły Gminy z organtzacjami odpowiada Koordynator w zaktesie ustalonym przęz
Wójta.

§ 19. Gmina realtzĄe również współpracę z organizacjami w sposób określony odrębnymi
przepisami.



Rozdział VIII
Wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 20. Planowana wysokość środków pTzęznaczonych na rcalizację Programu jest zawarta
uchwale budzetowej na rok 2015,

Rozdział IX
Sposób tworzenia programu orazprzebieg konsultacji w 2015 roku.

§ 21. 1. Projekt programu współpracy na2015 rok powstał nabazie programu współpracy na
2014 rok.

2. Sposób konsultowaniaz orgat,izacjami został określony w uchwale Nr VIII/74I2011 Rady Gminy
Łąckz dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowariaz
organizailamt pozatządowymi i podmiotami wymienionymi w ań. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziędzinach
doty czący ch dziŃalności statutowej tych or ganizacji.

3. Protokół z przeprowadzonych konsultacji, o których mowa w ust. 2, zostanie zamleszczone na
stronie BIP.

4. Projekt programu został przedstawiony do parafowania Prawnikowi, a następnie Wójtowi.

5. Ostateczny Projekt programu współpracy Wójt przekazałRadzie Gminy.

Rozdzial X
Ocena realizacji programu

§ 22. L Bieżącym monitoringiem rcalizacji programu zajmuje się Koordynator we współpracy z
właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu.

2. Monitoring polega na ocenie realtzacjt opisanych zasad i trybów współpracy.

3. Uzyskiwane w czasie realizacjt programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące
ręalizowanych projektów będą wykorzystywanę do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy z
organizacjami,

4. W rocznym sprawozdaniu z realtzacjl programu Koordynator dokonuje oceny stanu
oryanizacji z Gmtną w zakresie realtzacjt projektów oraz ocęny uwag, wniosków i
wypływaj ą cy ch z tej współpracy.

5. Koordynator przygotowuje i składa Wójtowi sprawozdanie z realtzacji programu
kwietnia 2016 roku.

6. Wójt składa Radzie Gminy sprawozdanię z realizacji programu w terminie do dnia 30 kwiętnia
2016 roku.

7. Sprawozdanie zrealtzacjt pfogramu mięszczane jest do 30 k
podstawą do prac nad kolejnym programem współpracy.

współpracy
propozycji

do dnia 15

staje się


