
UCHWAŁ� nr III/15/07 
RADY GMINY W LUBRZY 

z dnia 7 lutego 2007r. 
 
 

w sprawie  uchwalenia  programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 
pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku 
publicznego na 2007 rok. 

 
 
       Na podstawie  art.5 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalno�ci po�ytku 

publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 , z 2004  r. Nr 64 poz. 593 i Nr 116 

poz.1203, Nr 210, poz. 2135 z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 

1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651 )Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co 

nast�puje: 

 

§ 1. 

 

Uchwala si� program współpracy Gminy Lubrza, z organizacjami pozarz�dowymi oraz 

innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku publicznego na 2007 rok, 

stanowi�cy zał�cznik do uchwały. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Lubrza  

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia 

 

        PRZEWODNICZ�CY 

        Rady Gminy w Lubrzy 

        Krzysztof Sobstyl 

 

 

 



 

 

 

Zał�cznik do uchwały 
 

  Rady Gminy w Lubrzy 
                          Nr III/ 15/07 z dn. 7.12.2007r. 
 
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBRZA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZ�DOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ�CYMI 

DZIAŁALNO�� PO�YTKU PUBLICZNEGO NA 2007r. 

 
§1. 

 
Ilekro� w niniejszym programie jest mowa o: 
1) programie – nale�y przez to rozumie� program współpracy Gminy Lubrza z 

organizacjami pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� 
po�ytku publicznego. 

2) ustawie – nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno�ci 
po�ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó�niejszymi zmianami) 

3) organizacjach – nale�y przez to rozumie� organizacje pozarz�dowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust.3 ustawy. 

4) zadaniach publicznych – nale�y przez to rozumie� stref� zada� publicznych okre�lon� w 
art. 4 ustawy. 

 
§2. 

 
Celem programu jest wspieranie organizacji w realizowaniu wa�nych celów społecznych, 
przez: 

1) zwi�kszenie dost�pno�ci do ró�nych form aktywno�ci społecznej. 
2) umocnienie lokalnych działa�, inicjatyw i struktur funkcjonuj�cych na rzecz społeczno�ci 

lokalnych. 
3) zwi�kszenie wpływu organizacji pozarz�dowych w sferze zada� publicznych. o których 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 
4) pełniejsze i kompleksowe zaspokajanie potrzeb społecznych. 
 

§3. 
 

Współpraca z podmiotami programu dotyczy zada� publicznych, a w szczególno�ci 
obszarów: 

1) kultury fizycznej i sportu 
2) pomocy społecznej 
3) profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych 
4) promocji i ochrony zdrowia 
5) promocji obszarów wiejskich Gminy Lubrza 



6) mobilizowania ludno�ci do wzi�cia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 
wiejskich Gminy Lubrza 

7) upowszechniania i wymiany informacji o inicjatywach zwi�zanych z aktywizacj� ludno�ci 
na obszarach wiejskich 

8) wspierania i upowszechniania idei samorz�dowej 
 

§4. 
 

Priorytetami programu w roku 2007 s�: 

1) wspieranie działa� na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, 
2) pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzie�y, 
3) wspieranie sportu w �rodowisku wiejskim, 
4) wspieranie działa� na rzecz osób, rodzin i grup zagro�onych wykluczeniem społecznym, 
5) działania w zakresie profilaktyki antyalkoholowej, 
6) pomoc rodzinom osób uzale�nionych, 
7) promocja i działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
 

§5. 
 
1. Formami współpracy Gminy Lubrza z podmiotami programu mog� by� mi�dzy innymi: 
1) zlecenie podmiotom programu realizacji zada� publicznych na zasadach okre�lonych w 

ustawie 
2) wzajemne informowanie si� o planowanych kierunkach działalno�ci i współdziałaniu w 

celu zharmonizowania tych kierunków 
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym 
 
2. współpraca mo�e polega� tak�e na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym lub 

informacyjnym podmiotów programu. 
 

§6. 
 

1. w przypadku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj� priorytetów programu 
ustala si�, �e ogłoszenie pierwszych konkursów mo�e nast�pi� nie wcze�niej ni� po 
przekazaniu Radzie Gminy w Lubrzy projektu bud�etu na 2007 rok. 

2. podmiotami programu w ramach otwartego konkursu ofert mog� by� tylko te podmioty 
których działalno�� statutowa jest zgodna z dziedzin� zlecanego w drodze konkursu 
zadania. 

 
§7. 

 
�rodki publiczne przeznaczone na realizacj� programu nie mog� by� wykorzystane na: 

1) remonty budynków 
2) działalno�� gospodarcz� 
3) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, w tym wydatków administracyjnych. 

 
§8. 

 



Obszary i zadania współpracy z organizacjami pozarz�dowymi w 2007 roku zostały 
zidentyfikowane na podstawie zada� publicznych okre�lonych w ustawie oraz na podstawie 
wykazów zada� publicznych realizowanych w 2006 roku zgodnie z zawartymi umowami. 

 

 


