
UCHWAŁA NR XLIII/444/14 
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM  

z dnia 23 stycznia 2014 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy 

Lwówek Śląski  na lata 2014-2016. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 5  a ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala co następuje  

§ 1. Uchwala wieloletni program współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 
2016.  

WSTĘP 

Organizacje pozarządowe, inaczej zwane organizacjami non-profit, organizacjami 
wolontarystycznymi, organizacjami społecznymi lub trzecim sektorem, stanowią ważne ogniwo 
aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnego, demokratycznego państwa. Obszarem aktywności 
tych organizacji jest przede wszystkim: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia 
i edukacja, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, sport i rekreacja, a także wiele innych rodzajów 
działalności dla dobra publicznego. Działania tych organizacji stanowią istotne uzupełnienia działań 
organów administracji publicznej, często wyręczają te organy w realizacji ich zadań. Organizacje te mogą 
mieć duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. Skuteczność rozwiązywania tych 
problemów zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między gminą, 
a organizacjami pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności społecznej i w określonym 
czasie.  Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest wieloletni program współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi kościołów 
i związków wyznaniowych, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, oraz 
klubami sportowymi. 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE   

§ 2. Program obejmuje organizacje pozarządowe działające na rzecz gminy i miasta Lwówek Śląski 
i jego mieszkańców.  

§ 3. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:  

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);  

2) Gminie Lwówek Śląski – rozumie się przez to organy samorządu Gminy i Miasta Lwówek Śląski;  

3) Burmistrzu Gminy – rozumie się przez to Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski;  

4) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski;  

5) podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – rozumie się przez to organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3  ust. 1  ustawy;  



6) programie – rozumie się przez to „Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy Lwówek 
Śląski na lata 2014 - 2016”.  

Rozdział 2. 
CEL PROGRAMU I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU   

§ 4. Celem głównym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 - 2016 jest 
budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a tymi jednostkami, a także 
efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

§ 5. Cel ten, realizowany jest w szczególności poprzez:  

1) określenie kierunków realizacji zadań publicznych,  

2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych,  

3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,  

4) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,  

5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy 
wolontariuszy,  

6) zabezpieczenie w budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski środków finansowych umożliwiających 
wykonanie ww. zadań,  

7) racjonalne wykorzystanie publicznych środków,  

8) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,  

9) kształtowanie pozytywnego wizerunku samorządu terytorialnego służącego społeczeństwu,  

10) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie poczucia odpowiedzialności za 
wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz kulturę i tradycję.  

Rozdział 3. 
ZASADY WSPÓŁPRACY   

§ 6. Współraca realizowana jest w oparciu o zasady:  

1) pomocniczości - Gmina Lwówek Śląski współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspiera ich 
dzialłalność a także umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,  

2) suwerenności stron - Gmina Lwówek Śląski uznaje prawo niezależności Gminy i organizacji 
pozarządowych, ich równość oraz autonomię, w granicach przyznanych przez prawo,  

3) partnerstwa - podstawą podejmowanych działań związanych z definiowaniem problemów 
społecznych, wykonywaniem zadań publicznych oraz pozostałych procesów związanych 
z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych jest współpraca Gminy Lwówek Śląski i organizacji 
pozarządowych oparta na wzajemnym szacunku i uznaniu rownorzędności stron,  

4) efektywności - oznacza wspólne dążenie Gminy Lwówek Śląski i organizacji pozarządowych do 
osiągania najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,  

5) uczciwej konkurencji - Gmina Lwówek Śląski zapewnia równe szanse dla wszystkich podmiotów 
w zakresie realizacji zadania,  

6) jawności - Gmina Lwówek Śląski udostępnia współracującym z nią organizacjom pozarządowym 
informacje o zamiarach, celach, i środkach przeznaczonych na realuzację zadań publicznych.  



Rozdział 4. 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY   

§ 7. Przedmiotem współpracy Gminy Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w art. 3  ust. 3  ustawy, jest:  

1) wspólna realizacja zadań publicznych wymienionych w art. 4  ust. 1  ustawy o działalności pozytku 
publicznego i o wolontariacie, w celu zaspokojenia istniejących potrzeb społecznych,  

2) podwyższanie skuteczności i efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy.  

Rozdział 5. 
FORMY WSPÓŁPRACY   

§ 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy i może 
odbywać się w nastepujących formach:  

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich do 
realizacji,  

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji,  

3) zlecenia tym organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,  

4) wzajemnego informowania się o kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania 
tych kierunków,  

5) konsultacji w sprawach dotyczących działalności organizacji pozarządowych,  

6) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych 
źródeł niż budżet gminy,  

7) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3  ust. 3  ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,  

8) Inne pozafinansowe formy wsparcia mogą obejmować:  

a) udostępnianie przez Gminę, w miarę możliwości pomieszczeń i sprzętu technicznego w celu 
realizacji zadań publicznych,  

b) udzieleanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają sie 
o dofinansowanie z innych źródeł,  

c) udzielanie pomocy w zakresie nawiązywania kontaktów międzynarodowych,  

d) współudział w organizowaniu i propagowaniu idei ogólnopolskich kampanii realizowanych 
w mieście.  

Rozdział 6. 
ZADANIA PRRIORYTETOWE   

§ 9. Ustala się następujące dziedziny, w ramach których Gmina może zlecić organizacjom 
pozarządowym zadania do realizacji z zakresu:  

1)  Ochrony i promocji zdrowia:   

a) edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktykę zdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem 
profilaktyki uzależnień (wspieranie programów profilaktycznych organizowanych na terenie Gminy 
przez organizacje pozarządowe);  

b) wspierania organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program 
pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień  



2)  Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, a w szczególności poprzez:  

a) rozwijania różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo 
we współzawodnictwie sportowym,  

b) organizowania masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp.;  

c) wspierania udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponad 
gminnym;  

3)  Rekreacji i turystyki, a w szczególności poprzez:  

a) wspierania aktywnych form spędzania czasu wolnego  

4)  Dziedzictwa kulturowego, a w szczególności poprzez :  

a) kultywowania lokalnej tradycji;  

b) upowszechniania kultury, w tym edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, działań 
z zakresu integracji pokoleniowej poprzez kulturę oraz wspierania artystycznej twórczości 
amatorskiej.  

§ 10. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być zlecane organizacjom pozarządowym i podmiotom 
wymienionym w ustawie, może zostać dokonane na wniosek Burmistrza Gminy, po akceptacji ich przez 
Radę Miejską Gminy Lwówek Śląski, w drodze zmiany uchwały w sprawie programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.  

Rozdział 7. 
OKRES REALIZACJI PROGRAMU   

§ 11. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2016, jest programem wieloletnim i będzie realizowany 
od 1  stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.  

Rozdział 8. 
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU   

§ 12. Podmiotami realizującymi współpracę są:  

1) Rada Miejska – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy oraz priorytetów 
w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi, uchwalająca program współpracy jako organ 
stanowiący i kontrolny.  

2) Burmistrz Gminy i Miasta – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miejską, 
realizujący program współpracy, jako organ wykonawczy.  

3) Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
realizujące zadania na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski lub dla jego mieszkańców – bez 
względu na siedzibę organizacji w zakresie odpowiadającym działaniom samorządu Gminy i Miasta 
Lwówek Śląski.  

§ 13. Burmistrz Gminy i Miasta realizuje program współpracy poprzez:  

1) przygotowanie i prowadzenie konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowanych 
z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski,  

2) sporządzanie sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi,  

3) podejmowanie i prowadzenie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  

4) udział swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych dotyczących wzajemnej współpracy,  



5) kontrole realizacji zleconych zadań.  

Rozdział 9. 
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJ Ę PROGRAMU  

§ 14. Wysokość środków planowanych na realizację programu zostanie określona  
w budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dane lata kalendarzowe i będzie wynosić:  

1) rok 2014 - 336 000,00 złotych,  

2) rok 2015 - 336 000,00 złotych,  

3) rok 2016 - 336 000,00 złotych.  

Rozdział 10. 
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU   

§ 15. Wskaźnikiem efektywności realizacji programu współpracy są informacje:  

1) lliczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert,  

2) liczby ofert, które wpłyneły od organizacji w drodze ogłaszanych konkursów ofert,  

3) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych,  

4) liczby umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane, unieważnione),  

5) wysokości środków finansowych przekazanych organizacjom na realizacje poszczególnych 
priortyetowych zadań,  

6) wielkości wkładu finansowego organizacji w realizacje zadań publicznych pochodzących spoza 
budżetu Gminy Lwówek Śląski,  

7) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym wolontariuszy,  

8) liczby osób, które były adresatami zadań realizowanych we współpracy z samorządem Gminy 
i Miasta Lwówek Śląski,  

9) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy i Miasta na realizację zadań,  

10) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i samorząd Gminy 
i Miasta Lwówek Śląski.  

§ 16. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji programu współpracy Gminy i Miasta 
z organizacjami pozarządowymi na lata 2014 - 2016 mogą być zgłaszane Burmistrzowi.  

§ 17. Uzyskiwane w czasie realizacji programu współpracy uwagi, wnioski i propozycje dotyczące 
realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia przyszłej współpracy samorządu Gminy 
i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi.  

§ 18. W terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku zostanie przedłożone Radzie Miejskiej 
sprawozdanie z realizacji programu współpracy w zakresie realizacji projektów, uwag, wniosków 
i propozycji wpływających ze współpracy – w ramach sprawozdania z wykonania budżetu na dany rok.  

Rozdział 11. 
SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI   

§ 19. 1. Przygotowanie projektu programu współpracy i opublikowanie go na stronie internetowej 
Urzędu, stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń.  

2. Wieloletni program współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami został opracowany 
po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim 
nr XIV/142/11 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.  



3. Sporządzenie zestawienia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji.  

4. Przygotowanie i opublikowanie na stronie internetowej oraz na stronie BIP sprawozdania 
z przebiegu i wyników konsultacji.  

5. Przygotowanie projektu programu współpracy uwzględniającego wyniki konsultacji oraz 
skierowanie go pod obrady Rady Miejskiej w Lwówku Śląśskim.  

Rozdział 12. 
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURS OWYCH   

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT   

§ 20. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych 
w danym obszarze, wynikającym programu współpracy samorządu Gminy i Miasta z organizacjami 
pozarządowymi, Burmistrz powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją. w celu opiniowania 
ofert składanych w konkursach.  

§ 21. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 
wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.  

§ 22. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego.  

§ 23. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.  

§ 24. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.  

§ 25. Konkurs ofert zostaje rozstrzygnięty również w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty na 
realizację zadania publicznego, spełniającej wymogi formalne i merytoryczne określone w ustawie i w 
ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.  

§ 26. Do zadań Komisji należy w szczególności:  

1) ocena formalna złożonych ofert;  

2) rozpatrzenie ofert z uwzględnieniem warunków określonych w art. 15 ust. 1  i 2  ustawy;  

3) ocena merytoryczna złożonych ofert, z uwzględnieniem wymogów określonych w ogłoszeniu 
o otwartym konkursie ofert.  

§ 27. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie 
Komisji obecni na posiedzeniu.  

§ 28. Komisja opiniuje złożone oferty. Swoje opinie przedstawia Burmistrzowi, celem podjęcia 
ostatecznej decyzji.  

§ 29. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego 
wysokość przyznanych środków publicznych ogłasza się niezwłocznie:  

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;  

2) w siedzibie organu ogłaszającego konkurs;  

3) na stronie internetowej organu ogłaszającego konkurs.  

§ 30. Po ogłoszeniu wyników konkursu Burmistrz, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania 
publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami 
pozarządowymi.  

§ 31. Każdy ma prawo wglądu do dokumentacji pracy Komisji Konkursowej.  

§ 32. Prace Komisji zostaną zakończone z chwilą:  

1) wyłonienia oferty;  



2) zakończenia konkursu bez dokonania wyboru żadnej z ofert.  

Rozdział 13. 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  

§ 33. Zmiany w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski mogą być 
dokonywane w trybie uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim.  

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.  

§ 35. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 5  ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Lwówku Śląskim uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy, Wieloletni Program Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie 
miasta i gminy Lwówek Śląski na lata 2014 - 2016.  

 Niniejszy program jest wyrazem troski władz Gminy i Miasta Lwówek Śląski wobec organizacji 
pozarządowych w zaspokajaniu różnych potrzeb, dążeń i oczekiwań społeczności lokalnej. 
Działalność oraz zaangażowanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 
zaliczanych głównie do trzeciego sektora w sferze realizacji zadań publicznych, jest istotą 
funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.  

 Projekt „programu” wysłano do konsultacji do 51 organizacji, jednocześnie informując 
społeczeństwo gminy poprzez stronę internetową, Biuletyn Informacji Publicznej oraz ogłoszenie. 
W konsultacjach żadna z organizacji nie zgłosiła swoich swoich uwag lub ich brak.  

W związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały.  


