
Projekt  

Uchwała nr …… 

Rady Gminy Łuków  

z dnia …………. 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania poŜytku publicznego na rok 2012 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 

r., Nr 234, poz. 1536 – Rada Gminy Łuków uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

 Przyjmuje się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), zwanej dalej 

„ustawą o poŜytku publicznym”, w zakresie realizacji zadań poŜytku publicznego. 

 

 
§ 2 

 
 

1.  Celem głównym programu jest określenie: 

1) zasad współpracy Gminy Łuków z organizacjami i podmiotami, o których mowa w  

   § 1 uchwały, 

 2) form współpracy,     

 3) zakresu przedmiotowego programu, 

 4) sposobu realizacji programu, w sposób słuŜący pełnemu zaspokojeniu lokalnych   

    potrzeb społecznych w zakresie zadań poŜytku publicznego, realizowanych  

   w Gminie Łuków.  

2. Celem szczegółowym programu jest usprawnienie współpracy Gminy z organizacjami 

    i podmiotami o których mowa w § 1, realizowane poprzez określenie: 

           1) priorytetowych zadań publicznych na rok 2012, 

           2) podanie wysokości środków przeznaczonych na realizację programu, 

           3) zadania organów i komórek organizacyjnych Gminy w zakresie realizacji programu, 

           4) trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert  

              w otwartych konkursach ofert. 

 

§ 3 

 

1. Podstawowymi zasadami współpracy organów Gminy z organizacjami pozarządowymi 

    i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania poŜytku publicznego są zasady 

    równouprawnienia stron współpracy oraz równego i zgodnego z przepisami ustawy  

    o poŜytku publicznym, dostępu tych organizacji i podmiotów do realizacji zadań poŜytku 

    publicznego oraz środków publicznych na tę realizację. 

 



 

2. Podmiotami realizującymi program są: 

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

       wielkości środków publicznych przeznaczonych na ten cel, 

   2) Wójt Gminy Łuków, w zakresie realizacji współpracy z organizacjami i podmiotami oraz  

       zlecania im konkretnych zadań Gminy do realizacji, 

   3) poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy Łuków, w zakresie bieŜącej  

       współpracy z organizacjami i podmiotami, których mowa w § 1, w tym wzajemnego  

       konsultowania i informowania o potrzebach społecznych. 

3. Parterami współpracy, określonej w programie mogą być: 

    1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o poŜytku publicznym,  

        prowadzące odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Łuków, działalność  

        poŜytku publicznego, określoną w ich statutach – w zakresie odpowiadającym zadaniom  

       Gminy, 

    2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o poŜytku publicznym, które nie działają  

       w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizacją celów 

       statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału swoich członków, udziałowców,  

       akcjonariuszy i pracowników, prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zasięgu  

      działania Gminy Łuków, działalność poŜytku publicznego, określona w ich statutach – 

      w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy.  

 

§ 4 

 

Współpraca Gminy Łuków z organizacjami i podmiotami, o których mowa w § 3ust. 3 

uchwały, moŜe się odbywać w szczególności w formach: 

1) zlecania zadań poŜytku publicznego, poprzez powierzanie lub wspieranie wykonania 

zadania i udzielenia dotacji na ten cel, poprzedzonych otwartym konkursem ofert, 

którym mowa w ustawie o poŜytku publicznym, 

2)  zlecania realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, na warunkach 

określonych w art. 19a ustawy o poŜytku publicznym, 

3) realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w art. 19b – 19h ustawy 

o poŜytku publicznym, 

4) zlecania zadań publicznych w trybach określonych w przepisach  szczególnych, 

5) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, 

6) konsultowania z partnerami współpracy, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały, 

projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji i podmiotów, 

7) uczestnictwa we wspólnych spotkaniach mających na celu wypracowanie 

efektywnych metod realizacji zadań poŜytku publicznego, 

8) wspólnych działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na 

działalność poŜytku publicznego z innych źródeł niŜ budŜet Gminy. 

9) funkcjonowania zespołów doradczych i inicjatywnych , których członkami będą 

zarówno przedstawiciele Urzędu Gminy jak i organizacji pozarządowych,  

10) uczestnictwa we wspólnych spotkaniach mających na celu wypracowanie 

efektywnych metod realizacji zadań poŜytku publicznego, 

11) wspierania organizacyjnego, m. in. pomoc administracyjna, uŜyczanie lokali 

organizacjom na działalność statutowa, udostępnianie materiałów, sprzętów i urządzeń 

na potrzeby organizacji, 

12) promocji działalności poŜytku publicznego i podmiotów działających na obszarze 

Gminy. 



§ 5 

 

1. Przedmiotowy zakres współpracy obejmuje zadania: 

1) kultury fizycznej i sportu w zakresie: 

a) współdziałania z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i 

młodzieŜy w róŜnych dyscyplinach sportu, 

b) współorganizowania i organizowania międzyszkolnych zawodów 

sportowych, 

c) utrzymania obiektów sportowych. 

2) dotyczące kultury w zakresie: 

a) promowania i wspierania pracy twórczej wśród dzieci i młodzieŜy, 

b) prowadzenia działań na rzecz rozwoju kultury przez organizacje 

konkursów, wystaw, czy koncertów artystycznych, 

c) wspierania twórczości ludowej. 

3)   ochrony środowiska w zakresie: 

d) edukacji ekologicznej, 

e) porządkowania miejsc publicznych, miejsc pamięci.  

 

2. Do priorytetowych zadań publicznych zalicza się zadania, o których mowa w  ust. 1 

pkt. 1 lit a) i lit. c). 

 
§ 6 

 

Realizacja programu odbywa się, w szczególności w sposób: 

1) o którym mowa w § 3 ust. 2 uchwały, 

2) inicjowania przez organy Gminy realizacji form, o których mowa w § 4 uchwały, 

 

§ 7 

 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w projekcie budŜetu 2012 roku , na 

realizację programu wynosi 140.000 zł, aczkolwiek kwota ta moŜe ulec zmianie  w 

trakcie uchwalania  budŜetu przez Radę Gminy Łuków lub w trakcie roku 

budŜetowego. 

2. Wysokość środków na poszczególne zadania poŜytku publicznego określa uchwała 

budŜetowa Gminy. 

3. Zamieszczenie danego zadania w niniejszym programie nie daje uprawnienia 

organizacjom i podmiotom , o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały do otrzymania 

dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji. 

 

§ 8 

 

1. Rada Gminy Łuków ocenia sprawozdanie Wójta Gminy Łuków z realizacji programu 

współpracy, o którym mowa w art. 5a, ust. 3 ustawy o poŜytku publicznym, w sposób 

uwzględniający jakość  zrealizowanych zadań poŜytku publicznego w roku 

sprawozdawczym oraz prawidłowość wykorzystania środków publicznych na ten cel. 

2. W terminie do 30 czerwca następnego roku Rada Gminy Łuków podejmie uchwałę, w 

której wyraŜa swoją ocenę realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

 

 

 



§ 9 

 

1. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy opracowywany jest przez 

Wójta Gminy Łuków w terminie do 15  października roku poprzedzającego rok 

obowiązywania programu i niezwłocznie przesyłany organizacjom pozarządowym lub 

podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o poŜytku publicznym do 

konsultacji. 

2. Konsultacje odbywają się w sposób określony w uchwale  Nr XLVIII/253/10 Rady 

Gminy Łuków z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności poŜytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

3. Przebieg konsultacji  (opisać bardzo krótko przebieg konsultacji w 2011 roku). 

 

 

§ 10 

 

Określa się tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert w postaci „Regulaminu komisji konkursowych” stanowiącego 

załącznik do uchwały. 

 

§ 11 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łuków. 

 

§ 12 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                                                 ……………………………………… 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                   (pieczątka i podpis) 

 


