
Projekt 

 

Program współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi 

 i innymi uprawnionymi podmiotami na 2010 rok 
 

 

Wstęp 

 
W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią bazę dla 

lokalnych społeczności, gdyŜ skupiają obywateli najaktywniejszych i najbardziej wraŜliwych 

na sprawy społeczne w swoim środowisku. 

  Zwiększająca się liczba organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy 

świadczy o rosnącym potencjale  tkwiącym w społeczności lokalnej. Program niniejszy 

winien przyczynić się do wydobycia i wykorzystania tego potencjału do dalszego rozwoju 

naszej Gminy. 

Niniejszy program uchwala się jako wyraz obranej polityki władz Gminy Łuków 

wobec organizacji pozarządowych w zaspokajaniu róŜnorodnych potrzeb, aspiracji, dąŜeń  

i oczekiwań mieszkańców Gminy tworzących wspólnotę samorządową. 

 

 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 

Ilekroć w programie mówi się o: 

1/  ustawie, rozumie się przez to ustawę z 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku  

     publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

2/ organizacjach pozarządowych, naleŜy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne  

    uprawnione podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego, o których mowa  

    w art. 3 ust. 3 ustawy. 

3/ Gminie, rozumie się przez to Gminę Łuków. 

 

 

 

Cel programu 

 
§ 2 

 

1. Cele ogólne  programu to: 

* kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez 

budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi; 

* umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej; 

* zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie. 

 

2. Celami szczegółowymi wynikającymi z potrzeby zaspokajania potrzeb lokalnych są: 

* stworzenie warunków do zwiększenia współpracy mieszkańców w celu efektywniejszego 

rozwiązywania problemów i zagospodarowania czasu wolnego; 

* integracja organizacji z terenu Gminy, 

* intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieŜy. 



 

 

Podmioty programu współpracy 
 

§ 3  

 

 

1. Podmiotami realizującymi program są: 

1) Rada Gminy Łuków, w zakresie wytyczania kierunków współdziałania, określania 

wielkości środków publicznych przeznaczonych na ten cel oraz wspierania i 

wspomagania społecznej aktywności mieszkańców Gminy; 

2) Wójt Gminy Łuków w zakresie podejmowania decyzji o kierunkach współpracy 

    z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, dysponowania środkami na ten cel 

    w ramach budŜetu gminy, zatwierdzania regulaminów konkursowych oraz ogłaszania  

    otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 

2) poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy w zakresie bieŜącej współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, wzajemnego konsultowania i informowania o 

potrzebach społecznych; 

3) pracownik Urzędu Gminy właściwy merytorycznie wobec spraw związanych z ustawą 

w zakresie: 

• bieŜących kontaktów z organizacjami, 

• przygotowywania co roku projektu programu współpracy, 

• zbierania danych do aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych 

prowadzonego na stronie internetowej Gminy, 

• przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizacje 

zadań poŜytku publicznego, 

• konsultacji z organizacjami sposobu wypełniania ofert, 

• organizowanie prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych 

konkursach ofert, publikacji wyników konkursu, 

• przygotowania umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach. 

 

§ 4 

 

1. Podmiotami programu współpracy są: 

1) organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych, niebędące  

jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku, jednostki nieposiadajace osobowości prawnej utworzone na podstawie 

przepisów ustawy, w tym fundacje i stowarzyszenia, 

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące swoja 

działalność na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców, 

3) osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o 

stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej 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. 

2. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

ze sfery poŜytku publicznego świadczących usługi na rzecz mieszkańców gminy. 



 

Przedmiotowy zakres współpracy 
 

§ 6 

 

1. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb samorządu oraz na podstawie opinii 

organizacji pozarządowych sfera zadań publicznych gminy, które będą realizowane we 

współpracy obejmuje zadania w zakresie: 

1) kultury fizycznej,  sportu i turystyki: 

a) wspieranie szkoleń dzieci i młodzieŜy w róŜnych dyscyplinach sportowych, 

b) wspieranie uczestnictwa organizacji sportowych w rozgrywkach ligowych, 

c) wspieranie utrzymania obiektów sportowych, 

d) wspieranie organizacji zawodów oraz masowych imprez rekreacyjno-

sportowych i mających charakter ogólnogminny, umoŜliwiających wszystkim 

mieszkańcom naszej  Gminy aktywne uczestnictwo. 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

           a) stworzenie przyjaznych warunków realizacji imprez i przedsięwzięć 

                o charakterze społeczno kulturalnym, 

           b) wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych. 

3)  wspierania organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł  

      zewnętrznych. 

4) promocji zdrowego trybu Ŝycia. 

5) 

     2. Wójt Gminy na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji  

         pozarządowej, moŜe w drodze zarządzenia wskazać inne niŜ określone w pkt. 1 zadania,  

         które wymagają realizacji w celu ich zlecania organizacjom pozarządowym. 

 

 

Formy współpracy 

 
§ 7 

 

 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi moŜe się odbywać w następujących 

formach, a w szczególności: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań poŜytku publicznego poprzez: 

a) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

jego realizacji, 

b) wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji 

zadania; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności w celu 

zharmonizowania działań; 

3) konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących organizacji 

pozarządowych w dziedzinach z zakresu statutowej działalności tych organizacji; 

4) uczestnictwa we wspólnych spotkaniach mających na celu wypracowanie 

efektywnych metod realizacji zadań poŜytku publicznego; 

5) wspólnych działań mających na celu pozyskiwanie środków na działalność poŜytku 

publicznego z innych źródeł niŜ budŜet gminy; 

6) pomocy organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i 

nternecie; 



7) współudziału organizacji pozarządowych w projektowaniu budŜetu gminy, w zakresie 

dotyczącym działania organizacji; 

8) pomocy w zakładaniu organizacji pozarządowych; 

9) uczestnictwie przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów 

gminy; 

10) współdziałania w pozyskiwaniu środków rzeczowych dla osób i rodzin potrzebujących 

wsparcia; 

11)  funkcjonowania zespołów doradczych i inicjatywnych, których członkami będą 

zarówno przedstawiciele Urzędu Gminy jak i organizacji pozarządowych; 

12)  wspierania organizacyjnego, m. in. pomoc administracyjna, nieodpłatne 

udostępnianie lokali organizacjom na działalność statutową, udostępnianie materiałów 

i sprzętów, urządzeń na potrzeby organizacji; 

13) współpracy w sferze programowej, planowaniu oraz realizacji wspólnych 

przedsięwzięć np. konferencje, szkolenia, warsztaty; 

14) tworzeniu banków danych o organizacjach pozarządowych; 

15) promocji działalności poŜytku publicznego i podmiotów działających na obszarze 

gminy; 

16) uczestnictwa we wspólnych spotkaniach mających na celu wypracowanie 

efektywnych metod realizacji zadań poŜytku publicznego; 

17) wspólnych działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na 

działalność poŜytku publicznego z innych źródeł niŜ budŜet Gminy. 

 

 

Ewaluacja i monitoring 
 

§ 8 

 

 

1. Realizacja programu współpracy jest poddawana ewaluacji rozumianej jako planowe 

działanie , mające na celu ocenę realizacji wykonania programu. 

2. W celu wieloletniego monitoringu realizacji programu współpracy ustala się 

następujące wskaźniki ewaluacji: 

• liczba otwartych konkursów ofert, 

• liczba ofert złoŜonych w otwartych konkursach ofert, 

• liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego, 

• ilość zadań, których realizacje zlecono organizacjom pozarządowym, 

• wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych. 

• liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu 

dotację. 

    Bazę wyjściową stanowić będzie poziom w/w wskaźników w 2009 roku. 
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