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WSTĘP  

 
Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem działającym na 
rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju społeczności, zrzeszają najaktywniejszych  
i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli. Organizacja podejmują działania dla dobra 
mieszkańców oraz integrują i aktywizują społeczność, uzupełniając działania podejmowane w tym 
względzie przez lokalny samorząd.  
 
Stowarzyszenia, fundacje oraz niesformalizowane grupy aktywnych obywateli podejmują działania na 
rzecz lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji pozarządowych i gminy przynosi efekty 
poprzez realizację wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców. Społeczna aktywność 
lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb, sprzyja 
tworzeniu więzi społecznych i rozwojowi lokalnemu.  
 
 

POSTAWY WSPOŁPRACY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  
 
Współpraca Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 prowadzona 
była zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/143/11 Rady Miejskiej  
w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu Współpracy z 
organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Miasta  
i Gminy Lwówek Śląski – na 2012 rok.  
 
 
Cele priorytetowe, obszary działania i formy współpracy gminy Lwówek Śląski z organizacjami określił 
Roczny Program Współpracy, który był również narzędziem umacniania lokalnych działań oraz 
stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 
lokalnej. Uchwała ta została poddana konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą nr XIV/142/11 Rady 
Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniach od 19 października 2011 r.  
do 30 października 2011 roku przeprowadzono konsultacje w celu poznania opinii i uwag organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Lwówek Śląski na 
temat projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski – na 2012 rok” 
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta i 
gminy Lwówek Śląski – na 2012 rok” zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i 
Miasta Lwówek Śląski, BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu, informacja o konsultacjach do wszystkich 
organizacji była również wysłana pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jak również 
pocztą elektroniczną (łącznie wysłano do 54 organizacji informację o prowadzeniu konsultacji). 
Organizacje pozarządowe miały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, 
tradycyjną i osobiście. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce 
przeprowadzenia konsultacji.  
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag  
i wniosków do przedstawionego projektu, natomiast otrzymano cztery opinie informujące  
o braku zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały.  
 
 
Źródłem finansowania Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 był 
budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w którym zabezpieczono kwotę: 311 000,00 zł, a w tym:       



 
 
851 85153 2820  Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na     
                            spędzanie wolnego czasu - 20 000 zł  
 
851 85154 2820  Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych - 70 000 zł 
 
851 85154 2820  Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - 61 000 zł 
 
851 85195 2820  Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - 10 000 zł 
 
926 92605 2820  Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 150 000 zł  
 
 
 

LOKALNA AKTYWNO ŚĆ  
 
W bazie organizacji pozarządowych deklarujących realizację zadań publicznych we współpracy z Gminą 
i Miastem Lwówek Śląski w 2012 roku stwierdzono 54 podmioty, z czego około 15 prowadziło aktywną 
działalność. Wśród głównych obszarów statutowej aktywności organizacji pozarządowych działających 
na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski można wymienić:  

• kulturę fizyczną i sport oraz wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży  

• turystykę 

• pomoc społeczną  

• oświatę i wychowanie  

• promocję, ochronę zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom 

• współpracę ze społecznościami lokalnymi w tym z innych państw 

• porządku i bezpieczeństwa publicznego  

• oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym 

 
FORMY WSPÓŁPRACY  

 
W celu koordynacji współpracy powołany został pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, którym jest pracownik Wydziału Organizacyjnego Katarzyna Rosołek, do którego zadań 
należy w szczególności: 
1) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność tych 
organizacji, 
2) sporządzanie umów przekazanych w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, 
3) prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy i Miasta 
Lwówek Śląski.  
Założone cele programu współpracy na rok 2012 zostały osiągnięte, o czym świadczą efekty podjętych 
działań. 
 
 
W roku 2012 Gmina i Miasto Lwówek Śląski realizowała zadania publiczne na rzecz swoich 
mieszkańców przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. Była ona realizowana w różnych formach finansowych  
i pozafinansowych (wsparcie finansowe, techniczne, szkoleniowe lub informacyjne).  
 
 



 
 
 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA  
 

Lp. Sfera zadań publicznych  Suma dotacji na 
realizację zadań 
publicznych 
(zł) 

Suma 
wnioskowanych 
kwot dotacji 
(zł) 

Liczba 
złożonych ofert  

Liczba 
zawartych 
umów  

1. Realizacja programu 
terapeutycznego dla 
młodzieży - sport jako 
alternatywny sposób na 
spędzanie wolnego czasu 
 

20 000,00 81 600,00 4 3 

2.  Wypoczynek letni dla 
dzieci i młodzieży z 
rodzin uzależnionych 
 

70 000,00 140 000,00 3 2 

3. Sport jako alternatywny 
sposób na spędzanie 
wolnego czasu 
 

61 000,00 134 170,00 8 7 

4 Realizacja zadań w 
zakresie profilaktyki i 
promocji zdrowia 

10 000,00 11 000,00 2 1 

5. Realizacja zadań w 
zakresie kultury fizycznej  
i sportu 
 

150 000,00 198 480,00 8 8 

 Razem  311 000,00 565 250,00   25 21 

 
 
Środki zapewnione w budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski przeznaczone na realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe, tylko w części pokryły zapotrzebowanie podmiotów. 
Wsparciem finansowym zostało ostatecznie objętych 29 działań.  

 
 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLIUCZNYCH W GMINIE I MIEŚCIE LWÓWEK 
ŚLĄSKI W ROKU 2012 

 
W toku realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 
przeprowadzono 5 otwartych konkursów na realizację zadań publicznych.  
 
Zadania realizowane w ramach otwartych konkursów ofert:  
Zarządzeniem Nr Zarządzenie nr OR.0050.2.2012.FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 
17 stycznia 2012 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji 
organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań gminy w 2012 roku, który dotyczył realizacji zadań 
w pięciu obszarach:  

1. Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na 
spędzanie wolnego czasu  



 
Do zadań z tego zakresu – w tym obszarze zostały złożone 4 oferty – projekty przygotowane przez 3 
organizacje pozarządowe, z czego 1 ofertę odrzucono przy weryfikacji formalnej. Podmioty 
zawnioskowały o dofinansowanie na łączna kwotę 81 600,00 zł. 
W toku weryfikacji i oceny konkursowej, wskazano 3 wnioski do objęcia dofinansowaniem, zaś 
odrzucono 1 wniosek.  

 
2. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych 

Do zadań z tego zakresu – w tym obszarze zostały złożone 3 oferty – projekty przygotowane przez 3 
organizacje pozarządowe, z czego 1 ofertę odrzucono przy weryfikacji formalnej. Podmioty 
zawnioskowały o dofinansowanie na łączna kwotę 140 000,00 zł.  
W toku weryfikacji i oceny konkursowej, wskazano 2 wnioski do objęcia dofinansowaniem, zaś 
odrzucono 1 wniosek.  

 
3. Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu  

Do zadań z tego zakresu – w tym obszarze zostało złożonych 8 ofert – projekty przygotowane przez 7 
organizacji pozarządowych, z czego 1 ofertę odrzucono przy weryfikacji formalnej. Podmioty 
zawnioskowały o dofinansowanie na łączna kwotę 134 170,00 zł. 
W toku weryfikacji i oceny konkursowej, wskazano 7 wniosków do objęcia dofinansowaniem, zaś 
odrzucono 1 wniosek.  
 

 
4. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia  

Do zadań z tego zakresu – w tym obszarze zostały złożone 2 oferty – projekty przygotowane przez  
2 organizacje pozarządowe, z czego 1 ofertę odrzucono przy weryfikacji formalnej. Podmioty 
zawnioskowały o dofinansowanie na łączna kwotę 11 000,00 zł.  
W toku weryfikacji i oceny konkursowej, wskazano 1 wniosek do objęcia dofinansowaniem, zaś 
odrzucono 1 wniosek.  

 
 
5. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu  

Do zadań z tego zakresu – w tym obszarze zostały złożonych 8 ofert – projekty przygotowane przez  
6 organizacji pozarządowych. Podmioty zawnioskowały o dofinansowanie na łączna kwotę 198 480,00 
zł.  
W toku weryfikacji i oceny konkursowej, wskazano 8 wniosków do objęcia dofinansowaniem.  
 
Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Lwówek 
Śląski:  
 
 
 
I. Realizacja programu terapeutycznego dla młodzie ży - sport jako alternatywny sposób na sp ędzanie wolnego czasu 

(rozdział 85153 § 2820), z tego: ZWALCZANIE NARKOMA NII 20.000,00 

1.  

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej                                            
Klub Sportowy BOX - Lwówek 
Śląski                        
ul. Osiedlowa 15                                                
59-600 Lwówek Śląski  

Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport 
- sport jako alternatywa i sposób na spędzanie wolnego 
czasu - zwalczanie narkomanii  

        3 000,00 zł  

2.  

Międzyszkolny Klub Sportowy 
PIAST 
ul. Jana Pawła II 35 
59-600 Lwówek Śląski 

Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - 
Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu 
w formie wspierania wykonania działania publicznego - 
lekkoatletyka  

      12 000,00 zł  



 

3.  

Międzyszkolny Klub Sportowy 
PIAST 
ul. Jana Pawła II 35 
59-600 Lwówek Śląski 

Realizacja programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży 
- sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego 
czasu - piłka ręczna  

        5 000,00 zł  

  Suma         20 000,00 zł  

II. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzie ży z rodzin uzale żnionych - (rozdział 85154 § 2820), z tego: PRZECIWD ZIALANIE 
ALKOHOLIZMOWI - 70.000,00 

1 

Polski Czerwony Krzyż - 
Zarząd Główny Dolnośląski 
Zarząd Okręgowy PCK Zarząd 
Rejonowy Dolnośląski Zarząd 
Okręgowy PCK Zarząd 
Rejonowy   
ul. Kościuszki 3,  
Al. Wojska Polskiego 1b 
59-600 Lwówek Śląski 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z 
rodzin uzależnionych 45 000,00 zł 

3 

Caritas Diecezji Legnickiej- 
Diecezjalny Dom w Lwówku 
Śląskim  
ul. Kościelna 29 
59-600 Lwówek śląski 

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin 
uzależnionych 

25 000,00 zł 

  Suma    
 

70 000,00 zł 
 

III. 
 

Sport jako alternatywny sposób na sp ędzanie wolnego czasu - (rozdział 85154 § 28200, z t ego: PRZECIWDZIAŁANIE 
ALKOHOLIZMOWI - 61.000,00 

1.  

Lwówecki Klub Sportowy 
„CZARNI” 
ul. Kościuszki 3 
59-600 Lwówek Śląski 

Sport jako alternatywa dla dzieci i młodzieży żyjących w 
rodzinach z problemami alkoholowymi: Kontynuacja 
programu - Alkohol Jako problem ogólnospołeczny - piłka 
nożna.  

35 000,00 zł 

2.  

"Stowarzyszenie 
„Maltanowo"                             
Płóczki Górne 78                                  
59-600 Lwówek Śląski  

Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego 
czasu ("Jedziemy na hale, nie siedzimy w domu wcale") 

1 000,00 zł 

3.  

Uczniowski Klub Sportowy  
>>STRZELEC<<ul. Jana 
Pawła II 35 59-600 Lwówek 
Śląski 

Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - 
prowadzenie sekcji strzelectwa i biathlonu letniego UKS 
Strzelec 

1 000,00 zł 

4.  

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej                                              
Miejsko - Gminny Klub 
Sportowy                   "Szkolny 
Związek Sportowy"                    
ul. T. Kościuszki 3                                                
59-600 Lwówek Ś 

Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego 
czasu                                        

3 000,00 zł 

5.  

Zarząd Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Miejsko Gminny Klub 
Sportowy „Zrzeszanie 
Ludowych Zespołów 
Sportowych ” Lwówek Śląski 
ul. T. Kościuszki 3 
59-600 Lwówek Śląski 

Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego 
czasu – piłka nożna (Spędzamy czas wolny zdrowo i 
sportowo)  

7 000,00 zł 

6.  

Zarząd Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Miejsko Gminny Klub 
Sportowy „Zrzeszanie 
Ludowych Zespołów 
Sportowych ” Lwówek Śląski 
ul. T. Kościuszki 3 
59-600 Lwówek Śląski 

Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego 
czasu – prowadzenie sekcji tenisa stołowego 

9 000,00 zł 



 

. 

Międzyszkolny Klub Sportowy 
PIAST 
ul. Jana Pawła II 35 
59-600 Lwówek Śląski 

Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu 
w formie wspierania działania publicznego - lekkoatletyka, 
biathlon letni 

5 000,00 zł 

  Suma   61 000,00 zł 

IV. Realizacja zada ń w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia - rozdz iał 85195 § 2820, z tego: ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY - 
10.000,00 

1 

Polski Czerwony Krzyż - 
Zarząd Główny Dolnośląski 
Zarząd Okręgowy PCK Zarząd 
Rejonowy Dolnośląski Zarząd 
Okręgowy PCK Zarząd 
Rejonowy Al. Wojska Polskiego 
1b, 59-600 Lwówek Śląski 

"Szkolenia pierwszej pomocy, promocja honorowego 
krwiodastwa, zdrowy styl życia i przeciwdziałanie 
uzależnieniom"  

10 000,00 zł 

  Suma   10 000,00 zł 

V. Realizacja zada ń w zakresie kultury fizycznej i sportu - (rozdział 92605 § 2820), z tego: W RAMACH BUD ŻETU GMINY - 
150.000,00 

1.  

Zarząd Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Miejsko Gminny Klub 
Sportowy „Zrzeszanie 
Ludowych Zespołów 
Sportowych” Lwówek Śląski 
ul. T. Kościuszki 3 
59-600 Lwówek Śląski 

Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 
"Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo"  

35 000,00 zł 

2. 

Lwówecki Klub Sportowy 
„CZARNI” 
ul. Kościuszki 3, 5-600 Lwówek 
Śląski 

Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 
praca z młodzieżowymi drużynami sportowymi - praca z 
młodzieżowymi klubami sportowymi  

70 000,00 zł 

3. 

Międzyszkolny Klub Sportowy 
PIAST 
ul. Jana Pawła II 35 
59-600 Lwówek Śląski 

Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 
praca z drużynami młodzieżowymi (młodzież gimnazjalna) - 
piłka ręczna  

7 000,00 zł 

4. 
Międzyszkolny Klub Sportowy 
PIASTul. Jana Pawła II 3559-
600 Lwówek Śląski 

Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - IX 
Bieg Szlakiem Agatowym Płóczki Górne  

4 000,00 zł 

5 

Międzyszkolny Klub Sportowy 
PIAST 
ul. Jana Pawła II 35 
59-600 Lwówek Śląski 

Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu  20 000,00 zł 

6 

Międzyszkolny Ludowy Klub 
Sportowy >>RAKOWICE<<  
Rakowice Wielkie 48 
59-600 Lwówek Śląski 

Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu y 
zagrożonych patologią  

1 000,00 zł 

7 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej                         
Miejsko-Gminny Klub Sportowy 
"Szkolny Zwi ązek Sportowy"                                   
ul. T. Kościuszki 3, 59-600 
Lwówek Śląski  

Realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 
praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza imprez 
sportowych  

12 000,00 zł 



 

8 

Uczniowski Klub Sportowy  
>>STRZELEC<< 
ul. Jana Pawła II 35  
59-600 Lwówek Śląski 

Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - 
prowadzenie sekcji strzelectwa i biathlonu letniego UKS 
Strzelec 

1 000,00 zł 

  Suma   150 000,00 zł 

  Suma zadań   311 000,00 zł 

 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ma prawo do kontroli środków finansowych 
przekazanych w formie dotacji dla organizacji pozarządowych. Dlatego też w roku 2012 postanowiono 
skontrolować prawidłowość wydatkowania tychże środków przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych” w przedmiocie 
gospodarki finansowej w zakresie udzielonej dotacji przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski za lata 2009-
2012 oraz dokumentacje organizacyjno – prawną i kontrolę aktów prawnych funkcjonowania 
stowarzyszenia. Z przeprowadzonej kontroli wynikało, że dotacje wykorzystane w latach 2009-2011 
 w kwocie 179.695,12 zł w części zostały wydatkowane niezgodnie z jej przeznaczeniem. 
Nieprawidłowość polegała na tym, że część faktur ujętych w sprawozdaniach końcowych z wykonania 
zadania publicznego w kwocie 2.269,50 zł dotyczyła wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy 
na realizacje zadania. W związku z powyższym postanowiono zobowiązać Stowarzyszenie do zwrotu 
dotacji wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.    
 
 

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA  
 

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności również poprzez przeprowadzenie 
monitoringu współpracy Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim z sektorem pozarządowym za 2011 
rok w oparciu o ankietę otrzymaną z Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, przekazanie danych dotyczących współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

 
 

POMOC MERYTORYCZNA DLA ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH. 
Informowanie, doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej polegało na: 

• informowaniu o aktualnych przepisach prawnych, dotyczących działalności sektora 
pozarządowego poprzez konsultacje telefoniczne, pocztę elektroniczną, bezpośrednie spotkania; 

• pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z innymi organizacjami na poziomie 
regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w szczególności z miastami partnerskimi  
i zaprzyjaźnionymi; 

• udzielaniu wsparcia w sprawach organizacyjnych, m.in. pomoc administracyjna, udostępnianie 
materiałów, sprzętów i urządzeń na potrzeby organizacji; 

• planowaniu, udziału oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, np.: konferencje, szkolenia, 
warsztaty; 

• tworzeniu i aktualizowaniu mapy aktywności organizacji pozarządowych. 
 

W ciągu roku udzielano informacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji 
oraz o pozyskiwaniu środków finansowych z innych niż budżet gminy źródeł, w szczególności z 
funduszy strukturalnych i programów pomocowych Unii Europejskiej (informacje udzielano przede 
wszystkim w formie telefonicznej, mailowej oraz w trakcie spotkań bezpośrednich z zainteresowanymi 
organizacjami). 

 
 
 



 
PODSUMOWANIE 

 
Program Współpracy był realizowany przy dużej aktywności i zaangażowaniu organizacji 
pozarządowych, wykorzystujących do realizacji zadań publicznych środki nie finansowe i finansowe.  
 
Realizowane projekty w większości były adresowane były do dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta 
Lwówek Śląski.  
 
Podstawową forma współpracy było wspieranie przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski działalności 
organizacji pozarządowych w formie finansowej i nie finansowej.  
Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji oraz jawności, co służyło w osiąganiu założonych celów Programu  
w szczególności:  

• promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich 
• umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 

wspólnotę lokalną oraz jej tradycję 
• aktywizacji społeczności lokalnej  
• wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych 
• poprawie jakości życia obywateli Gminy 

 
Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o analizę zrealizowanych form i zakresu współpracy oraz 
sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, zleconych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski 
na podstawie zawartych umów o dofinansowanie.   
 
 
 
 
 
 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Lwówek Śląski 

 
/-/ Ludwik Kaziów 


