BIjB.MTSTB,Z
MIASTA LUBAVVKA
woj. d,Ęoślqshie

Zarządzen i e N r. łht./zo zo
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 5 października 2O2O r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczqcych Programu Współpracy Gminy Lubawka
na 2027 rok z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca ].990 roku o samorządzie gminnym
(tekst. jedn. Dz,U, z2ożO r,, poz.7I3 z poźn. zm.), w związku z § 1 uchwały nr Vlll336lLO
Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

konsultowania

z

gminną radą działalnościpożytku publicznego lub organizacjami

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalnościstatutowej tych organizacji (tekst jedn, Dz. U.
z2O2a r., poz. LO57 z późn. zm.),

zar ządza m

co następuje:

§r
Konsultacjom społecznym poddaje się projekt uchwały Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie
przyjęcia programu współpracy gminy Lubawka na 2O2t rok z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust'. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt uchwały stanowi załącznik
do niniejsz ego zarządzenia.

§z
Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia
27 października 2020 r.

t2

października 2020 r. do dnia

§a
Formą konsultacji jest opublikowanie treściprojektu 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
1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treŚci projektu uchwały

wymienionej w § 1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3

ust.
io

3

ustawy

z dnia 24

kwietnia 2003

r. o

działalnościpożytku publicznego

wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z2o2o r., poz. Lo57 z późn. zm.).

§s
opinie i uwagi wnoszone na piśmienależy składać do Urzędu Miasta w Lubawce w biurze
obsługi klienta lub przekazać drogą elektroniczną na adres lubawka@lubawka.eu
w terminie określonymw § 2.

§6

osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pracownik
Organizacyjnego, Ewidencji Ludności i USC.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UCHWAŁA NR ..,.........
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE
z dnla
w sPrawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządorvymi oraz
Podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy zdnia} kwietnia 2003 r. o d}iałalnościpoĘtku

publicznego i o wolontariacie na rok}O2t

Na Podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2020 r., PoZ. 7 13 z PÓŹn. nn.) i ari. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publiczrego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 1057 z późn. złn.), po konsultacjach z organizacjalni
PozarządowYmi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, Rada Miejska w Lubawce uchwala,
co następuje:

§ 1. Uchwala się ,,Program wsPóĘracy Gminy Lubawka na 202l rok z organizacjami pozarządowymi oraz
Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 lcwietnia 2003 r. o działalnościpo4itku
Publiczrrego i o wolontariacie" w brzrrrieniu stanowiącym zńącmikdo niniejszej uchwaĘ.

§2.

zmiany niniejszego programu wmagąą formy przyjętej do jego uchwalenia.

§

3. Wykonanie uchwĄ powieruasię Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§

4. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

PRAWNY

Król

Załącznik nr l.

do UchwaĘ Nr ...............
Rady Miejskiej w Lubawce
2020 r.
z dnia........

Program współpracy G.miny Lubawka na 2021 rok z organizacjami p ozarządowy mi or az pod miotam i
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego
i o wolontariacie.

§1.
Postanowienia ogólne
Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia ż4 kwietnia 2003 t. o działalności porytku publicmego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. zż020 r., poz, 1057 zpóźn. nn.),
Programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Lubawka na 2021 rok zorganaacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art, 3 ust. 3 ustawy z dnia ż4kwietnia 2003 r,
o działalnościpofiku publicznego i o wolontariacie,
uchwale - rozumie się przezto uchwałę, do której załącmkiemjest Program,
organizacjach- rozumie się przez to organizacj e pozarządowe oraz inne podmioĘ wymienione w art. 3
ust.3 ustawy,
Gminie - rozumie się przez to Gminę Lubawka,
Burmistrzu - rozumie się przezto Burmistrza Miasta Lubawka.

§2.
Cele programu

1.

Program stanowi wyraz polityki organów Gminy, polegającej na aktywnym wspieraniu działalności
organizacli na terenie Gminy.

2. Program obejmuje wspóĘracę z tymi organizacjami,l<róre dzińająrrarzęcz Gminy i jej mieszkańców.
3. Celem głównym programu jest zapervnienie efekĘwnego wykonywania wynikających
4.

zprzepisów prawa zadanpublicmych Gminy, poprzezwłączenie organizacji w ich realizację.
Cele szczegółowe obejmują kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju
społeczrościlokalnych, w tym:
1) organizowanie i wspieranie działaf' społeczrych i inicjatyw obywatelskichnarzęcz Gminy irozwoju
więzi lokalnych,
2) rozwijanie poczuciaprąmależnoścido społecmości lokalnej Gminy,
3) umacnianie w świadomościspołeczrej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,

4)
5)
6)
7)
8)
9)

wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
promocję postaw obywatelskich i prospołecntych,
zrviększenie udziału mieszkańców w rozl^tiąrywaniu problemów lokalnych,
tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecmej mieszkańców Gminy,
tworzenie warunków do wyrównywania szans życiowych człoŃów społecmościGminy w
aspekcie Ącia społeczrościi rozwoju osobistego,

kżdym

przeciwdzińanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu,

wspieranie tworzenia infrasbuktury społecznej,
l0) podnoszenie skutecmościi efekiywności dzińań w sferze zadahpublicmych,
11) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji
zadan publicnlych, poprzęz wspieranie oraz powierzanie im zadń z jednoczesnym zapewnieniem
odpowiednich środków na ich realizację,
1ż) rea|izację zadań publiczrych określonych w ustawie,
13) prowadzenie nowatorskich i efektywnych dzińań,na rzecz Gminy oraz tworzenie systemowych
rozwiązń dla ważnych problemów społecmych,
14) uzupełnienie działń Gminy w zakresie nieobję§m przez stnrklwy samorządowe,
wykorzystaniu środków pozabudżetoryych. na rzecz
15) zwiększenie akĘwnościorganizacji
mieszkańców Gminy,

w

§3.
Zasady współpracy
WspóĘraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:

1)

i

2)

współpracę władzy samorządowej z podmiotami programu,
Ópu,tu na obopólnej chęci do wzajemnych działań, w dążeniu dojak najlepszych efektów w realrizacjizadań
publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny iterminowy,
iuwerennościstron przejawiającej się pod postacią poszanowania autonomii organizacji i braku ingerencji

3)

partnerstwa

4)
5)

pomocniczości - rozumiana przez wsparcie

-

w sprawy węwnętrzne,

oznaczająca dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów wrozwiązywaniu
os iągani u f azęm w yty czonych ce lów,
efektywności- rozumiana przez dokonywanie wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania
środków publicznych, wspólne dązenie do osiągnięcia możliwie największych efęktów realizacji zadań
publicznych,
uczciwej konkurencji i jawności- stosowanie przejrzystych zasad współpracy, opaĘch na równych
i jawnych kryteriach wspierania organizacji, zachowanie wymogu udzielania tych samych informacji
odnośniepodejmowanych działań wobec wszystkich podmiotów, a takźe obowiązek stosowania tych
samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnięich

wspól

n

-

ie zdefi niowanych problemów i

finansowania.

§4.
Zakres przedmiotowy współpracy
1.

przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest realizacla zadafi publicznych, o których mowa w art. 4

ust. 1 ustawy, należących do zadań Gminy, a takżę wspólne podejmowanję działah przez gminę
i organizacje na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia poziomu życia

mieszkańców Gminy Lubawka.
Do priorytetowych o b szarów wspóĘracy nal eżą następuj ąc e zadania
1) upowszechnianie kultury ftzycznej i sportu, utrzymanie obiektów sportowych,
2) ochrona i promocja zdrowia,
3) działania na rzęczosób niepełnosprawnych,

4)
5)
6)

7)
8)

9)

działania na rzęcz dzieci i młodzieży,w tym realizacja pozaszkolnych form edukacji
i organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich i zimowych,
dzi ał ania na r zęc z inte gracj i społe czno ści loka ln ej.
działanianarzęcz ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy, w tym dziędzictwa materialnego
i niematerialnego, kułfywowanie tradycji, obrzędów, organizowanie wydarzeń o charakterze
kulturalnym,
promocja Gminy, w tym walorów turysĘcznych, krajobrazowych i dziędzictwa kulturowego,
kształtowanię lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności
lokalnych,
wspieranie nowych inicjatyw organizacji, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom
SpołecZnym,

l

1 ) przeciwd ziałanie wykluczen iu społecznemu,
12) kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzęz budowanie
partnerstwa między admini stracj ą publ icmą a organizacj am i,
13) wzmacnianie pozycji organizacji i zapewnianie im równych szans w rea|izacji zadań
publicznych, przez powierzanie i wspieranie coraz większej ilościzadai zjednoczesnym
zapewnieniem wsparcia w ich realizacji,
l4) wzmacnianie potencjału organizacji poprzez dostęp do informacji oraz wspieranie
powstawania nowych organizacji.
przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami może być wspólne określanię waznych dla
mie szkańcó w potrzeb or az tw or zęlie syste mo wy ch r ozw iązań prob lemów.

1

3,

0) wspieran ię działań prospołecznych, wolontarysĘcznych i fi lantropijnych,

§5.

Formy współpracy

1.

WspóĘraca, o której mowa w § 4, odbywać się będzie w następujących formach:
l) zlęcania wraz z udzielaniem wsparcia finansowego realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie, w tym mozliwościudzielania przez gminę dodatkowego wsparcia
finansowego na realizację zadań wykonywanych przez organlzacje w związku z ubieganiem się
przęztę organizacje o dofinansowanie zadań z innych źrodeł,
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalnościi współdziałania w celu

3)
4)
5)
6)
7)
8)

koordynowania i ujednolicania tych kierunków,

z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalnościstatutowej Ęch organizacj i.
stosowania różnorodnych form promocji działalnościorganizacji,
koordynowania i wspierania wymiany doświadczęńpomiędzy organizacjami,
wspomagania technicznego i meryĄorycznego organizacji w zakresie określonym uchwałą,
obejmowania patronatem Burmistrza i Rady Miejskiej w Lubawcę wazniejszych projektów
re al izo wanych pr zez or ganizacj e,
udzielania rekomendacji, referencji i wsparcia meryĄorycznego organizacjom wspóĘracującym z
gminą, które ubiegają się o dofinansowanie realizowanych projektów z innych źródęł.
konsultowania

2. Wykaz

zleconych zadan publicznych realizowanych przez organizacje, na które pTzyznano
Ęch zadań, podiega publikacji na stronach
intemetowych Gminy, Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

dofinansowanie oraz kwot przyznanych na realizację

w Urzędzie Miasta w Lubawcę.

§6.

Okres rea|izacji programu
Program będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 202I r. do dnia

3

l

grudnia 202I r,

§7.
Sposób realizacji programu

1.
2.
3.

1)
2)
3)

Udziń

organizacji w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych ptzez gminę w za7łęsie zadń
określonych w § 4 zapewnia się poprzez zlecanie realizacji Ęch zadń podmiotom prowadzącym
dzińalnośćpożytku publicmego na terenie Gminy oraz których dzińalność statutowa jest zgodna
z miejscem i dziedzną zlecanego zadania.
Z|ęcanie rcalizacji zadń publiczrych odbywa się na podstawie otwarłch konkursów ofert ogłaszanych
przez Bltmistrza na zasadach określonych w ustawie,
Z|ęcanie real:z;acji zadaniapublicznego moze mieć formę:
powierzenia wykonania zadaniawrazz udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
wsparcia realizacjizadaniawrazzudzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania,
w zakresie wspóĘracy pozaflnansowej rcalizacjaprogftlmu będzie następowała poprzezi

a.

wzajemne informowanie

b.

konsultowanie

zadaniach,

z

d.
e.

5.

planowanych kieruŃach działalnościi realizowanych

organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących sfer

współpracy poprzez udostępnienie projektów tych aktów,
udostępnianie w miarę mozliwości na preferencyjnych warunkach pomieszczeń komunalnych,
sprzętu technicznego i wządzeń w celu realizacji zadań otganizaeji pozarządowych,
promowanie i udzielanie pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacjipozarządowych,
nawiązywaniu wspóĘracy regionalnej, ponadregionalnej
udzielanie pomocy
i międąmarodowej z partnerami o podobnym profilu dzińania.
Ogłoszenie konkursu może nastąpić pod waruŃiem zabezpieczenia w budżecie Gminy środków
fi nans owych na r ealizacj ę zadania.
Burmistrz może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w Ębie
określonym w art. 1 9a ustawy.

c.

4.

się o

w

Sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego odbywa się na zasadach określonych
w uchwale rlr YIIl336l10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalnościpożytku publicznego lub organizacjami
pozarządov,ymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiętnia 2003 r.

o działalnościpoĄrtku publicznego i"o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedztnach dotyczących działalnościstatutowej Ęch organizacji.
§8.
Wysokośćśrodków planowanych na realizację programu
Planowane środki na realizację programu wynoszą 160 000 zł.

§9.

Sposób oceny realizacji programu
1.

2.

Burmistrz dokonuj e ewaluacj i programu.
Corocznej oceny realizacji Programu dokonuje się stosując następujące wskaźniki:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4.

liczba organizacji wyrażających wolę podjęcia we współpraey
publicznych na rzęcz lokalnej społeczności,
liczba organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych,

z

gminą realizacji

zadafl,

|iczba zaproponowanych przez or ganizacje zadań publ icznych,
liczba zleconychprzez gminę zadań, w tym liczba zawaftycb umów,
liczba umów zerwanych 1ub uniewaźnionych,
liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym liczba wolontariuszy,
liczba osób będących adresatami (beneficjentami) zadań publicznych,
całkowity koszt realizacji zleconych przez gminę zadań,
wysokość środków finansowych przęznaczonych z budzetu Gminy na rea|izację tych zadań.
Uwagi, wnioski i propozycje związane z realizowanymt przez organizacje zadaniami publicznymi, mogą
byc zgłaszane Burmistrzowi i będą one wykorzystywanę do usprawnienia współpracy z organizacjami.
Sprawozdanie z realizacji programu Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w Lubawce zgodnie z art. 5a
ust. 3 ustawy, czyli najpoźniej do dnia 3 1 maja2022 r.

§

10.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

l.
2.

J.

Program tworzony jest

na podstawie planowanych do realizacji przez Gminę zadań publicmych,

obe.jmujący: nazwy planowanych zadaioraz planowane do realizacjiotwafte konkursy ofert.

Konsultacje programu przeprowadza w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Lubawce
NrVII/336/10 z dnia 26 sierpnia 20 l0 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z radą działalnościpozy.tku publicznego lub organizacjami pozarządowyrni i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacj i.
Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubawka.

§l

1.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert

1.

Najpóźniej w 5 dniu od ostatniego dnia terminu składania ofert w otwafiych konkursach ofert Burmistrz
powołrlje kornisje konkursowe do opiniowania złoźonychofert.

2.

Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonychofert w terminie i wedfug kryteriów określonych
w ogłoszeniu o otwaĘm konkursie ofert,
Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Burmistrzowi protokół wTaz zpropozycją wyboru ofeĘ
lub ofert i wysokością dotacji narealizację vadania publiczrego.
Dokumentacj ę związaną z procedurą powołania oraz pracą komisji konkursowej prowadzi osoba

w skazana przez,

Bvmistr za.

/pieczęć organizacji/

/miejscowość, data/

/imię i nazwisko - funkcja/

Burmistrz
Miasta Lubawka
oPlN!A

w sprawie konsu|tacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce

Na podstawie § 2 ust. 4 Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr Vll/336/10 w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z gminną radą działalnościpożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnościstatutowej tych
organizacji.

Wimieniu

,

;;;;;;;;;;,;;;il

Wnoszę/nie wnoszę* uwag do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotamiwymienionymiw art.3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 7057 z późn. zm.)

Jednocześniewyrażam pozyĘwną/negatywną* opinię odnośnie rzeczonego projektu
Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce.
zgłaszam nastepuiace uwagi:
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UZASADNIENIE
do uchwĄ Nr............... Rady Miejskiej w Lubawce zdnia....,.,.
2020 t. w sprawie uchwalenia
programu wspóĘracy Gminy Lubawka z organizacjarrń pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art, 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na rok

202l.

l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publiczrego i o wolontariacie
Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) orgarr stanowiący jednostki samorądu terytorialnego
uchwala, po konsultacjach zorganizacjari pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3,
przeprowadzonych w sposób określonyw art. 5 ust. 5, program wspóĘracy z organizacjarrli pozarządowymi
Zgodnie z art. 5a ust.

(tekst jedn.

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Przedstawiony do uchwalenia Program określacele i zasady wspóĘracy zorganizacjamipozarządowymi, zakres
przedmiotowy, formy wspóĘracy, główne kierunki dzińah, sposób realizacji i oceny Programu, a także Ęb
powoĘwania i zasady dzińania komisji konkursowych.
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tel. 516 321 619
e-mail: kozubska.donata@lubawka.eu

