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UCHWAŁA NR XVIII/112/07 
RADY GMINY LUTOMIERSK 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 
 
 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,  
działającymi na jej terenie na rok 2008 

 
 
 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,  
poz. 1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,  
poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 176 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45,  
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832;  
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Rada Gminy 
Lutomiersk uchwala, co następuje: 
 
 
 

§ 1. Przyjmuje program współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie  
na rok 2008, określony w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Lutomiersk. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Załącznik do 
Uchwały XVIII/112/07 
Rady Gminy Lutomiersk 
z dnia 28 grudnia 2007 r. 

 
 

Program współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi  
oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
„o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie”, działającymi na jej terenie  

na rok 2008 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia Ogólne 

 
§ 1.  Program współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2008, zwany  
w dalszej części „Programem”, stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy. 
 

§ 2.  Ilekroć w Programie jest mowa o: 
1)  Gminie - naleŜy przez to rozumieć Gminę Lutomiersk; 
2) Wójcie - naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy Lutomiersk; 
3) Jednostce Koordynującej - naleŜy przez to rozumieć referat lub samodzielne stanowisko 

do kompetencji którego naleŜy koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
4) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
 

§ 3.1. Współpraca między władzami samorządowymi a organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy dotyczy zadań 
własnych Gminy, a w szczególności następujących dziedzin: 
1) edukacja i wychowanie; 
2) pomoc społeczna i działalność charytatywna; 
3) zdrowie i rehabilitacja; 
4) bezpieczeństwo i ład społeczny; 
5) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 
6) sport, turystyka i rekreacja; 
7) ekologia i ochrona środowiska; 
8) działalność na rzecz demokracji lokalnej; 
9) działania na rzecz integracji europejskiej; 
10) promocja gminy, rozwój regionalny i lokalny; 
11) przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego negatywnych skutków. 

 
§ 4.1.Gmina moŜe wspierać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone  

w art. 3 ust. 3 ustawy, w szczególności poprzez: 
1) dofinansowanie ofert, dotyczących realizacji zadań Gminy; 
2) działania na rzecz wspierania organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych  

w art. 3 ust. 3 ustawy, w szczególności udzielanie konsultacji, organizowanie szkoleń  
i konferencji; 

3) udzielanie informacji o innych niŜ budŜet Gminy źródłach dofinansowania inicjatyw 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, 

4) udostępnianie informacji o ofertach realizowanych przez organizacje pozarządowe  
oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy; 
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5) wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 
ustawy, starających się o środki z innych źródeł niŜ budŜet Gminy, poprzez miedzy 
innymi udzielanie rekomendacji.  

 
§ 5. 1.Dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadań z zakresu ujętego  

w § 3 ust. 1 odbywa się w trybie konkursu organizowanego dla organizacji pozarządowych  
i dla podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy. 

 2. Wójt powoła Gminny Zespół Dotacyjny w celu przeprowadzenia konkursu. 
 

§ 6. 1. Jednostka Koordynująca: 
1) przygotowuje dla Wójta propozycje celów priorytetowych na dany rok budŜetowy; 
2) prowadzi bank danych o ofertach i zgłaszających je organizacjach pozarządowych oraz 

podmiotach wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy; 
3) współpracuje w kwestii dotyczącej określenia standardów usług świadczonych przez 

organizacje pozarządowe z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy; 

4) sporządza raport roczny z przebiegu konkursów celem przedłoŜenia, w terminie  
do 31 marca, Wójtowi i Radzie Gminy Lutomiersk. 

2. Jednostki Organizacyjne Gminy, Referaty Urzędu Gminy i Samodzielne 
Stanowiska: 
1) przygotowują dla Jednostki Koordynującej propozycje celów priorytetowych konkursów; 
2) przygotowują ogłoszenia o konkursie; 
3) prowadzą techniczną obsługę; 
4) przygotowują i doprowadzają do zawarcia stosownych umów; 
5) prowadzą nadzór merytoryczny nad realizowanymi przez organizacje pozarządowe  

oraz przez podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy projektami, rozliczają ich 
wykonanie, dokonują kontroli umów pod względem: 
a) zgodności stanu realizacji projektu z przedstawionym harmonogramem, 
b) zgodności wykorzystania środków z zakresem określonym w umowie, 
c) prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów prawa i postanowień umowy, 

6) sporządzają protokoły z przeprowadzonych kontroli wykonania wyŜej wymienionych 
umów; 

7) przekazują Jednostce Koordynującej na bieŜąco informacje o wynikach konkursów  
oraz roczne sprawozdania dotyczące sposobu realizacji i rozliczenia dotowanych 
projektów w terminie do 15 lutego; 

8) przekazują do upublicznienia wyniki konkursów.  
 
 

Rozdział II 
Zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi 

 
§ 7. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa się w oparciu o zasady jawności, partnerstwa, 
pomocniczości i efektywności. 
1) Zasada jawności urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez Gminę 

współpracującym z nim organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym  
w art. 3 ust. 3 ustawy informacji o środkach finansowych zaplanowanych w budŜecie 
Gminy, które mogą być przeznaczone w drodze konkursów na dofinansowanie zadań 
realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy,  terminy i cele priorytetowe poszczególnych konkursów, kryteria oceny ofert  
i wyniki postępowania konkursowego. Zasada ta obliguje organizacje pozarządowe oraz  
podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy do udostępniania Gminie danych dotyczących 
struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania czy prowadzenia działalności 
statutowej; 
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2) Zasada partnerstwa zakłada wzajemny szacunek obu stron i jest realizowana poprzez 
uczestnictwo organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy w  identyfikowaniu i definiowaniu problemów mieszkańców gminy, zgłaszaniu 
ofert odnośnie dziedzin i form współpracy, proponowaniu standardów usług 
świadczonych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 
ustawy; 

3) Zasada pomocniczości oznacza, Ŝe gmina powierza organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizację zadań własnych, a organizacje 
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy; 

4)  Zasada efektywności polega na wspólnym dąŜeniu gminy oraz organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do osiągnięcia 
moŜliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, to jest: 

a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów, 

b) w sposób umoŜliwiający terminową realizację zadań, 
c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

 
§ 8.  Formy współpracy będą prowadzone w szczególności poprzez: 

1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 
ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które moŜe mieć 
formy: 
a) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  

na finansowanie ich realizacji,  
b) wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie 
poprzez: 
a) publikowanie waŜnych informacji na stronach internetowych Gminy, informacje  

te powinny dotyczyć zarówno działań podejmowanych przez Gminę jak i przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy, 

b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 
ust 3 ustawy na sesjach i posiedzeniach komisji  Rady Gminy Lutomiersk, 

c) przekazywanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy, informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery 
publicznej, 

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji: 
a) organizowanie przez Gminę konsultacji w sprawach realizacji poszczególnych zadań 

Gminy, 
b) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach i posiedzeniach 

komisji Rady Gminy Lutomiersk, na których dyskutowane będą projekty uchwał 
odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji, 

c) udostępnianie druków projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych       
z profilem działalności tych organizacji, 

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złoŜonych              
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy oraz z przedstawicieli Gminy. 

 
§ 9. Dotacja nie będzie przyznawana na: 

1) budowę, inwestycje i remonty,   
2) zakup gruntów, 
3) działalność gospodarczą, 
4) pokrycie kosztów nie związanych z realizacją projektu, 
5) działalność partyjną i polityczną. 


