Uchwała Nr XIV/145/2007
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96,
poz. 873).
Rada Gminy Lubaczów uchwala

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBACZÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK
§1
Organizacje pozarządowe, inaczej zwane organizacjami non-profit, organizacjami
wolontarystycznymi, organizacjami społecznymi lub trzecim sektorem, stanowią waŜne
ogniwo aktywności społeczno - gospodarczej nowoczesnego demokratycznego państwa.
Gromadzą one obywateli najbardziej zainteresowanych rozwiązywaniem konkretnych
problemów, posiadających największą praktyczną wiedzę o nich, obywateli
odpowiedzialnych za swoje otoczenie i za siebie. Obszarem aktywności tych organizacji jest
przede wszystkim: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia i edukacja,
kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport, a takŜe wiele innych
rodzajów działalności dla dobra publicznego. Działania tych organizacji stanowią istotne
uzupełnienie działań organów administracji publicznej, często wyręczają te organy
w realizacji ich zadań. Organizacje te mogą mieć zwłaszcza duŜy udział w rozwiązywaniu
programów społeczności lokalnych. Skuteczność rozwiązywania tych problemów zaleŜy
w duŜym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między gminą, a organizacjami
pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności społecznej i w określonym czasie.
Instrumentem słuŜącym do ustalenia tych zasad jest roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
kościołów i związków wyznaniowych, a takŜe ze stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego.
§2
Uczestnikami programu są:
1) 1) Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie
Gminy Lubaczów, zwane dalej organizacjami,
2) 2) Władze samorządowe Gminy Lubaczów:
a) Rada Gminy i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz
nawiązywania współpracy z organizacjami,
b) Wójt – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z organizacjami,
dysponowania środkami w ramach budŜetu, decydowania o przyznaniu pomocy
poszczególnym organizacjom w ramach ustalonych przez Radę Gminy priorytetów,
3) 3) Jednostki organizacyjne Gminy stale współpracujące z organizacjami,

4) 4) Komórki organizacyjne Urzędu Gminy w zakresie bieŜącej współpracy z
organizacjami,
zgodnie ze swoją właściwością.
§3
1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych obejmuje zadania
publiczne w sferze:
1) pomocy społecznej;
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagroŜonych wykluczeniem społecznym;
6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
9) turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy;
10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
14) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
15) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a takŜe działań wspomagających rozwój demokracji;
16) ratownictwa i ochrony ludności;
17) ochrony przeciwpoŜarowej;
17) pomocy ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych w kraju i za granicą;
18) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) promocji gminy;
21) współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.
§4
1. Współpraca w sferach wymienionych w §3 moŜe przybierać następujące formy:
1) zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie,
2) wzajemne informowanie się o istotnych dla obu stron sprawach, otwartość samorządu
na informację zwrotną i zapewnienie udziału w działaniach programowych,
3) pomoc w organizacji szkoleń i konsultacji dla organizacji,
4) pomoc w staraniach organizacji o środki na działalność ze źródeł zewnętrznych,
5) realizacji zadań własnych Gminy przy współudziale organizacji,
6) utworzenie wspólnego zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonego
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, a takŜe z osób prawnych i jednostek
organizacyjnych, kościołów i związków wyznaniowych, których cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności poŜytku publicznego oraz przedstawicieli samorządu Gminy
Lubaczów.

2. 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych odbywać się będzie na zasadach:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
§5
1. Udział Podmiotów w wykonywaniu zadań publicznych wymienionych w §3 realizowanych
przez
Gminę, zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom
prowadzącym działalność poŜytku publicznego, odpowiednio do terytorialnego zakresu
działania Gminy, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego działania.
2. Zlecanie realizacji zadania publicznego moŜe mieć jedną z form:
1) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji
2) wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wykorzystane na:
1) remonty budynków,
2) zadania i zakupy inwestycyjne,
3) zakupy gruntów,
4) działalność gospodarczą,
5) pokrycie kosztów utrzymania biura Podmiotów,
6) działalność polityczną i religijną.
§6
1. Zlecanie zadań następuje w trybie konkursu, chyba Ŝe przepisy odrębne przewidują inny
tryb zlecania.
2. Konkursy dotyczące zadań określonych w §3 ogłasza Wójt Gminy.
3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 30 dni.
4. Ogłoszenie konkursu moŜe nastąpić jedynie w sytuacji zabezpieczenia środków
finansowych na zadanie w budŜecie.
§7
Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w §6, kaŜdorazowo powinno być poprzedzone
analizą, czy realizacja zadania w innym trybie pozwoli na efektywniejszą realizację zadania –
zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
§8
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.
§9
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy
Lubaczów.
§10
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Cozac

