
 

UCHWAŁA NR XXVI/ 189 /2009 

RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 29 grudnia 2009r. 

 

 

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego na 2010 rok. 

 

 

Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności poŜytku publicznego  

 i o wolontariacie ( Dz.. U. Nr 96, poz. 873 z 2004r. 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, z 2008 r. Nr209, poz.. 1316, z 2009r. nr 19, poz.100, Nr 

22, poz.120 ) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 

 

§1  

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Lubrza, z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 

2010 rok, stanowiący załącznik do uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 
                  Rady Gminy Lubrz
          Krzysztof Sobstyl 
 

 

 



 

                                                                                                 Załącznik do uchwały 
                                                                                                                                    Rady Gminy Lubrza 

                                                                                                            Nr XXVI/ 189 /09                                                                                             
z dnia 29 grudnia 2009r. 

 
 
 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBRZA Z ORGANIZACJ AMI    
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ ĄCYMI 

DZIAŁALNO ŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2010r. 
 
 

Wstęp 
 

Samorząd Gminy Lubrza w swoich działaniach dąŜy do równomiernego rozwoju 
Gminy i poprawy warunków Ŝycia jej mieszkańców. W demokratycznym społeczeństwie 
efektywne zarządzanie nie jest moŜliwe bez współudziału i akceptacji ze strony obywateli. 
Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw przyczynia się do pełniejszego zaspakajania 
potrzeb wspólnoty oraz do rozwoju poczucia odpowiedzialności za przyszłość Gminy. 
Niezbędne jest więc włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania Gminy 
na zasadzie  równoprawnego partnerstwa. 
Zasady współdziałania władz samorządowych z przedstawicielami  lokalnych organizacji 
obywatelskich zawiera Roczny Program Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego, 
 
 

Rozdział I. 
Postanowienia  ogólne 

 
1. Ilekroć w niniejszym dokumencie  jest mowa o: 

1) programie - naleŜy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy Lubrza             
z    organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi     
działalność poŜytku publicznego. 

2) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku                
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873             
z późniejszymi zmianami) 

3) organizacjach pozarządowych – naleŜy przez to rozumieć organizacje, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art.3ust. 2 i 3 ustawy              
z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) 

2. Nadrzędnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań 
własnych Gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji 
pozarządowych w realizację tych zadań. 

3. Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych 
Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i z jednostkami 
działającymi  na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele 



statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego. a takŜe priorytety 
realizowanych zadań publicznych. 

 
Rozdział II. 

Cele programu 
 

1. Celem programu jest wspieranie organizacji w realizowaniu waŜnych celów 
społecznych, przez: 

1) zwiększenie dostępności do róŜnych form aktywności społecznej. 
2) umocnienie lokalnych działań, inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnych.  
3) zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, 

o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, 
4) poprawa jakości Ŝycia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych. 

 
 

Rozdział III. 
Zasady współpracy 

 
1. Współpraca pomiędzy podmiotami Programu, a Gminą odbywa się na zasadach: 

1) pomocniczości uznającej prawo podmiotów Programu do samodzielnego 
określania i rozwiązywania problemów, takŜe naleŜących do sfery zadań 
publicznych, wspierania ich działalności oraz umoŜliwiania realizacji tych 
zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

2) partnerstwa traktującej podmioty Programu jako równoprawnych partnerów          
w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobu ich rozwiązania 
oraz realizacji zadań publicznych, 

3) efektywności polegającej na wyborze najbardziej efektywnego sposobu 
realizacji zadań publicznych przez podmioty Programu, kierując się zasadą 
uczciwej konkurencji, 

4) jawności polegającej na udostępnianiu przez Gminę informacji na temat 
zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych 
wraz z procedurą ich przyznawania, 

5) równego dostępu równych szans dla wszystkich podmiotów Programu 
działających na rzecz mieszkańców Gminy Lubrza oraz równego traktowania 
w procedurze wspierania działalności podmiotów. 

2. Zlecanie zadań o których mowa w § 3 ust.1 i 2 następuje w trybie konkursu. 
3. Konkursy ogłasza Wójt Gminy Lubrza. 
4. Oferta winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty 

wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy 
6. Środków przeznaczanych z budŜetu Gminy przeznaczonych na realizację zadania 

publicznego nie moŜna traktować jako wkładu własnego organizacji w realizacji 
innego zadania. 

7. Dotacje nie mogą być wykorzystane na : 
1) remonty budynków, 
2) zadania inwestycyjne, 
3) zakupy gruntów, 
4) działalność gospodarczą, 



5) pokrycia kosztów utrzymania podmiotów nie wynikające z realizowanego 
zadania, 

6) działalność polityczną. 
8. Szczegółowe zasady dotyczące przekazywania ,wykorzystania i rozliczania przez 

podmiot Programu dotacji określa umowa oraz odrębne przepisy. 
9. Konkursy ogłaszane na rok 2010 dotyczą zadań, których termin realizacji mieści się w 

okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. 
10. Podmioty programu z własnej inicjatywy mogą składać oferty realizacji zadań 

publicznych, takŜe tych które są realizowane dotychczas w inny sposób i na które 
konkurs nie został ogłoszony. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy. 

 
 

Rozdział IV. 
Formy współpracy 

 
1. Współpraca Gminy będzie obejmować następujące formy: 

1) powierzanie podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach 
określonych w ustawie wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 
realizacji 

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji, 

3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności                         
i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków,  

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
2. Współpraca moŜe polegać takŜe na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym lub 

informacyjnym podmiotów programu. 
3. Uczestniczenie przedstawicieli podmiotów Programu w sesjach Rady Gminy oraz 

posiedzeniach Komisji Rady Gminy na ich zaproszenie. 
 
 

Rozdział V. 
Zadania priorytetowe przewidziane do realizacji na rok 2010 

 
1) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, 
2) pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieŜy, 
3) wspieranie sportu w środowisku wiejskim, 
4) pomoc społeczna, 
5) wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym, 
6) działania w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej, 
7) pomoc rodzinom osób uzaleŜnionych. 

                   
 

Rozdział VI. 
Postanowienia końcowe 

 
1. W przypadku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację priorytetów 

programu ustala się, Ŝe ogłoszenie pierwszych konkursów moŜe nastąpić nie 
wcześniej niŜ po przekazaniu Radzie Gminy Lubrza projektu budŜetu na 2010r. 



2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych 
określi Uchwała BudŜetowa Gminy Lubrza na 2010 rok. 

3. Podmiotami programu w ramach otwartego konkursu ofert mogą być tylko te 
podmioty których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zalecanego w 
drodze konkursu zadania. 

4. W terminie nie późniejszym niŜ do 31 grudnia 2009 r. Rada Gminy Lubrza 
uchwali Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na kolejny 
rok. 

         
 
 


