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Zarządzenie N r L90/20L9
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 3 października 2Ot9 r.

w sprawie: przeprowodzenia konsultacji dotyczqcych Programu Współpracy Gminy Lubawką

na 2020 rok z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. j
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziąłalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst. jedn, Dz.U , z 2019 r., poz. 506 z poźn. zm.), w związku z § ]. uchwały nr VU/336/t0

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 sierpnia 2OL0 r, w sprawie szczegółowego sposobu

konsultowania z gminną radą działalności pozytku publicznego lub organizacjami

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tekst jedn, Dz, U.

z 20t9 r., poz. 688 z poźn.zm.),

z a r z ąd z a m co następuje:

§1

Konsultacjom społecznym poddaje się projekt uchwały Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie

przyjęcia Programu współpracy gminy Lubawka na 202O rok z organizacjami pozarządowymi

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt uchwały stanowi załącznik

do nin iejsze go zarządzenia,

§2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 15 października 2019 r. do dnia

30 października 2019 r.

§a

Formą konsultacji jest opublikowanie treści projektu uchwały, o której mowa w § 2 na

stronach Biuletynu lnformacji Publicznej Gminy Lubawka, na stronie internetowej Gminy

Lubawka oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Lubawce.

§ą

].. Konsultacje polegają na wyrazeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały

wymienionejw § 1.



2. uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art,

ust. 3 ustawy z dnia ż4 kwietnia 2oo3 r. o działalnoŚci poŻytku publicznego

iowolontariacie(tekstjedn'Dz,U'zŻOI9r',poz,688zpoźn.zm.).

§s

Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać do Urzędu Miasta w Lubawce w biurze

obsługi klienta lub przekazać drogą elektroniczną na adres lubawka@lubawka,eu

w terminie określonym w § 2.

§o

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie

Organizacyjnego, Ewidencji Ludności i USC,

§7

larządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

konsultacji jest Pracownik Referatu

spraWę proWadżi:

Donata KozUbskf

:::i}?:iffihidżiałalności*ospodarczej W
Urząd MiasVLubawka por. nr 1 ll l
Referat otL /l"\
tel. 516 321 619 / I l

e-mail: kozubska.donata@lUbaWka,eu 
U 
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Załącznik do Zarządzenia Nr l 90/201 9

Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 października2019 r.

- projekt-
UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W LUBAwCE

z dnta

lv sprarvie uchwalenia programu lvspółpracy Gminy, Lubawka z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotamiwymienionymi \1,art.3 ust.3 usta\yy zdnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na rok2020

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt l5 ustalvy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2019 r., poz. 506 z póżn. zm.) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego

i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U, z 2019 r., 688 z poźn. zm.), po konsultacjach z organizacjami

pozarządowymi oraz podrniotanri lvyrnienionymi w ar1. 3 ust. 3 ustawy, Rada Miejska w Lubawce uchwala,

co następuje;

§ l. Uchwala się,,Program wspóĘracy Gminy Lubawka na2020 rokzorganizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi rv art, 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacię" w brzmieniu stanowiącym załącznik do rliniejszej uchwały.

§ 2. Zniany niniejszego progralnu rvymagają fbrmy przyjętej do jego uchwalenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1.

do Uchwaty Nr 190/2019
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 3 października 2019 r.

program współpracy Gminy Lubawka na 2O2O rok z organizacjami pozarządowymi oraz

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

publicznego i o wolontariacie.

§r,

Postanowienia ogólne

llekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci PoŻYtku

publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z2OI9 r.l p1z.688 z późn, zm.),

2) programie _ rozumie się przez to Program współpracy Gminy Lubawka na 2020 rOk

z organizacj ami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi W art. 3 ust. 3 ustawY z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) uchwale * rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,

4| organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne PodmiotY

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

Gminie - rozumie się przez to Gminę Lubawka,

Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta Lubawka.

§2.

Cele programu

Program stanowi wyraz polityki organów Gminy, polegającej na aktywnym wspieraniu

działalności organizacji na terenie Gminy.
program obejmuje współpracę z tymi organizacjami, które działają na rzecz GminY i jej

mieszkańców.
Celem głównym proBramu jest zapewnienie efektywnego wykonywania wynikającYch

z przepisów prawa zadan publicznych Gminy, poprzezwłączenie organizacjiw ich realizację.

Cele szczegółowe obejmują kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego

i wspomaganie rozwoju spoteczności lokalnych, w tym;

1) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz GminY

i rozwoju więzi lokalnych,

2\ rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej Gminy,

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialnoŚci za siebie, swoje

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

4l promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,

5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych,

6) tworzenie warunków do zwiększenia aktywnościspołecznej mieszkańców GminY,

7) tworzenie warunków do wyrównywania szans życiowych członków społecznoŚci GminY

w kaźdym aspekcie życia społeczności i rozwoju osobistego,

8) przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu,

9) wspieranie tworzenia infrastruktury społecznej,

10) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznYch,

5)

6)

1,,

2.

3.

4.



11) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans
w realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie oraz powierzanie im zadań
z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację,

72) realizaĄę zadań publicznych określonych w ustawie,
13) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz Gminy oraz tworzenie

syste m owyc h rozwiązan d la wa Ż nych p ro b lem Ów s połecznych,
14) uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe,
15) zwiększenie aktywności organizacji w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rlecz

mieszkańców Gminy.
§g,

Zasady współpracy

Współpraca Gminy z organizaĄami odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości - rozumiana przez wsparcie i współpracę władzy samorządowej z podmiotami
programu, oparta na obopólnej chęci do wzajemnych działań, w dążeniu do jak najlepszych
efektów w realizacji zadan publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny,
profesjonalny i term inowy,

2) suwerenności stron - przejawiającej się pod postacią poszanowania autonomii organizacji i braku
ingerencji w sprawy wewnętrzne,

3) partnerstwa oznaczająca dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów iosiąganiu razem wytyczonych celów,

4) efektywności rozumiana przez dokonywanie wyboru najefektywniejszego sposobu
wykorzystania środków publicznych, wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych
efektów realizacji zadań publicznych,

5) uczciwej konkurencji i jawności - stosowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na
równych i jawnych kryteriach wspierania organizacji, zachowanie wymogu udzielania tych
samych informacji odnośnie podejmowanych działań wobec wszystkich podmiotów, a także
obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań
i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.

§ą,

Zakres przedmiotowy współpracy

1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których
mowa w art.4 ust. 1 ustawy, należących do zadań Gminy, a także wspólne podejmowanie działań
przez gminę iorganizacje na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia
poziomu życia mieszkańców Gminy Lubawka.

2. Do priorytetowych obszarów współpracy należą następujące zadania:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, utrzymanie obiektów sportowych,
2) ochrona i promocja zdrowia,
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym realizacja pozaszkolnych form edukacji

i organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych,
5) działania na rzecz integracji społeczności lokalnej,
6) działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy, w tym dziedzictwa

materialnego i niematerialnego, kultywowanie tradycji, obrzędów, organizowanie
wydarzeń o charakterze kulturalnym,

7) promocja Gminy, w tym walorów turystycznych, krajobrazowych i dziedzictwa
kulturowego,

8) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju
społeczności lokalnych,

9) wspieranie nowych inicjatyw organizacji, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom
idążeniom społecznym,



10) wspieranie działań prospołecznych, wolontarystycznych ifilantropijnych,
11) pzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
12) ksztaftowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez

budowa nie partnerstwa m iędzy ad m inistracją pu bliczną a orga nizacja m i,

13) wzmacnianie pozycji organizacji i zapewnianie im równych szans w realizacji zadań
publicznych, przez powierzanie i wspieranie coraz większej ilości zadań
z jednoczesnym zapewnieniem wsparcia w ich realizacji,

14) wzmacnianie potencjału organizacji poprzez dostęp do informacji oraz wspieranie
powstawa nia nowych organ izacji.

3. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami może być wspólne określanie ważnych dla
m ieszka ńców potrzeb o raz two rze nie syste mowych rozwiąza ń pro blemów.

§s,

Formy współpracy

1. Współpraca, o której mowa w § 4, odbywać się będzie w następujących formach:
1) zlecania wraz z udzielaniem wsparcia finansowego realizacji zadań publicznych na

zasadach określonych w ustawie, w tym możliwości udzielania przez gminę
dodatkowego wsparcia finansowego na realizację zadań wykonywanych przez

organizacje w związku z ubieganiem się przez te organizacje o dofinansowanie zadań
z innych źródeł,

z) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu koordynowania i ujednolicania tych kierunków,

3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

4) stosowania różnorodnych form promocji działalności organizacji,
5) koordynowania i wspierania wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami,
6) wspomagania technicznego i merytorycznego organizacji w zakresie określonym

uchwałą,
7') obejmowania patronatem Burmistrza i Rady Miejskiej w Lubawce ważniejszych

proje któw rea l izowa ny ch przez orga nizacje,
8) udzielania rekomendacji, referencji i wsparcia merytorycznego organizacjom

współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie realizowanych
projektów z innych źrodel,

2. Wykaz zleconych zadań publicznych rea|izowanych przez organizacje, na które przyznano

dofinansowanie oraz kwot przyznanych na realizację tych zadań, podlega publikacji na

stronach internetowych Gminy, Biuletynu lnformacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Lubawce.

§6,

Okres realizacji programu

program będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia żQ20 r. do dnia 31 grudnia 2020 r,

§z,

Sposób realizacji programu



1. Udział organizacji w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez gminę w zakresie
zadań określonych w § 4 zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie Gminy oraz których działalność
§tatutowa jest zgodna z miejscem i dziedziną zlecanego zadania.

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert
ogłaszanych przez Burmistrza na zasadach określonych w ustawie.

3, Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę:

1) powierzenia wykonania zadania wrazz udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2| wsparcia realizacji zadania wrazz udzieIeniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania,
3) w zakresie współpracy pozafinansowej realizacja programu będzie następowała poprzez:

a. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
zadaniach,

b. konsultowanie z'organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących sfer
współpracy poprzez udostępnienie projektów tych aktów,

c, udostępnianie w miarę możliwości na preferencyjnych warunkach pomieszczeń

komunalnych, sprzętu technicznego i urządzeń w celu realizacji zadań organizacji
pozarządowych,

d. promowanie i udzielanie pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji
pozarządowych,

e. udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej
i międzynarodowej z partneramio podobnym profilu działania.

4. Ogłoszenie konkursu może nastąpić pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie Gminy
środków finansowych na realizację zadania.

5. Burmistrz może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu
ofert w trybie określonym w art. 19a ustawy.

6. Sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego odbywa się na zasadach
określonych w uchwale nr Yll/336/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustalenia szczegótowego sposobu konsultowania z radami działa|ności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

§s,

Wysokość środków planowanych na realizację programu

Planowane środki na realizację programu wynoszą 180 000 zł.

§g,

Sposób oceny realizacji programu

7, Burmistrz dokonuje ewaluacji programu.
2, Corocznej oceny realizacji Programu dokonuje się stosując następujące wskaźniki:

1) liczba organizacji wyrażających wolę podjęcia we współpracy z gminą realizacji zadań
publicznych na rzecz lokalnej społeczności,

2) liczba organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych,
3) liczba zaproponowanych przez organizacje zadań publicznych,
4) liczba zleconych przez gminę zadań, w tym liczba zawartych umów,
5) liczba umów zerwanych lub unieważnionych,
6) liczba osób zaangazowanych w reaIizację zadań pub|icznych, w tym liczba

wolontariuszy,
7) liczba osób będących adresatami (beneficjentami) zadań publicznych,



3.

4,

8) całkovlity koszt realizacji zleconych przez gminę zadań,

9) wysokośc środków finansor,vych przeznaczonych z budżetu Gminy na reaIizację tYch

zad a ń.

Uwagi, wnioski ipropozycje związane z realizowanymi przez organizacje zadaniami publicznYmi,

mogą być zgłaszane Burmistrzowi ibędą one wykorzystywane do usprawnienia współPracY

z organizacjami.
Sprawozdanie z realizacji programu Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w Lubawce zgodnie

z art,5a ust.3 ustawy,czyli najpóźniejdo dnia 31maja 2Ożl,r,

§10,

tnformacja o sposobie tworzenia programu

oraz o przebiegu konsultacji

program tworzony jest na podstawie planowanych do realizaĄi przez Gminę zadań publicznYch,

obejmujący: nazwy planowanych zadań oraz planowane do realizacji otwarte konkursy ofert.

Konsultacje programu przeprowadza w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Lubawce

NrVll/336/10 z dnia 26 sierpnia 2O1O roku w sprawie okreŚlenia szczegółowego sposobu

konsultowania z radą działalności pozytku publicznego lub organizacjami pozarządowYmi

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego

w dziedzi nach dotyczących działa lności statutowej tych orga nizacji,

lnformację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomoŚci w Biuletynie lnformacji

Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubawka,

§11.

Tryb powoĘwania izasady działania komisji konkursowych do opiniowania

ofert w otwartych konkursach ofert

Najpóźniej w 5 dniu od ostatniego dnia terminu składania ofert w otwartych konkursach

ofert Burmistrz powołuje komisje konkursowe do opiniowania złożonych ofert,

Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów

określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Burmistrzowi protokół wraz z ProPozYcją

wyboru oferty lub ofert i wysokością dotacji na realizację zadania publicznego.

Dokumentację związaną z procedurą powołania oraz pracą komisji konkursowej Prowadzi

osoba wskazana przez Burmistrza,

UZASADNlENlE

do uchwały Nr ......,,..,.,.. Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ....,............,....20t9 r. w sprawie uchwalenia pro8ramu

współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionYmi w art. 3 ust. 3

uri.ry z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

zgodnie z art,5a ust. 1ustawy zdnia24 kwietnia 2oo3r. o działalności pożytku publicznego io wolontariacie

(ńtst jedn. Dz.U. z ?ot9 r., poz. 688 z poźn, zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionYmi w art" 3 ust, 3,

1-.

2.

3.

1,.

2.

3.

4.



przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, program współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

przedstawiony do uchwalenia Program określa cele i zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi, zakres

przedmiotowy, formy współpracy, główne kierunki działan, sposób realizacji i oceny Programu, a także tryb

powoływania i zasady działania komisji konkursowych.

sporZądZiła:
Donata Kozubqf
PodinspekĄ fi
d5. kancel{rrł{ych I dzialalności 8ospodal cżej

UrZąd Miasta Lubawka pok, nr 1

Referat oEL
tel. 516 321 619


