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UCHWAŁA NR XXVII/240/16 
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 - 2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U.2016.446 ze zm.), oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.239 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co 
natępuje: 

§ 1.  Przyjmuje się Wieloletni program współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 - 2020. 

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

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/240/16 

Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

Wieloletni program współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  na lata 2017 - 2020 

Rozdział 1. 
WPROWADZENIE 

§ 1. „Wieloletni program współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na lata 2017 - 2020" określa formy, zasady i zakres współpracy organów 
samorządowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi, wyznacza kierunki 
współpracy na lata 2017-2020 oraz określa ramy współdziałania. 

Uchwalenie Wieloletniego Programu Współpracy jest deklaracją kontynuowania współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, zlecania im zadań publicznych gminy, co zapewni ciągłość tych zadań, a 
tym samym przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. 

Rozdział 2. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2. 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 (t.j. Dz.U.2016.239 ze zm.); 

2) działalności pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność określoną w art. 3 ust. 1 ustawy o 
działalności pożytku publicznego; 

3) Gminie Lwówek Śląski – należy przez to rozumieć organy samorządu Gminy i Miasta Lwówek Śląski; 

4) Burmistrzu Gminy – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski; 

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

6) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, 
o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 

7) programie – należy przez to rozumieć rozumie się przez to „Wieloletni program współpracy Gminy 
i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 - 
2020". 

Rozdział 3. 
CEL GŁÓWNY I CELE SZCEGÓŁOWE PROGRAMU 

§ 3. Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym 
a organizacjami pozarządowymi, a także efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz wzmocnieniu aktywności lokalnej. 

§ 4. Celami szczegółowymi Programu są: 

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

7) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych kierowanych do sektora pozarządowego, 

8) promowanie i popieranie postaw proobywatelskich, a w szczególności wolontariatu, 

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 4. 
ZASADY WSPÓŁPRACY 

§ 5. Współpraca Gminy Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: 

1) pomocniczości - dążenie do poszerzania zakresu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w zakresie, 
jaki jest potrzebny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych, 

2) suwerenności stron - zagwarantowanie niezależności, równości oraz autonomii, podmiotów realizujących 
Program w granicach przyznanych przez prawo, 

3) partnerstwa - podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu, rzetelności 
i uznaniu równorzędności stron, 

4) efektywności - oznacza wspólne dążenie do osiągania najlepszych efektów realizacji zadań publicznych w 
zakresie wzajemnej współpracy oraz minimalizacji kosztów z tym związanych, 

5) uczciwej konkurencji - podejmowanie działań opierających się na równych dla wszystkich stron i 
obiektywnych kryteriach, zasadach oraz prowadzenie działań w sposób transparentny i przejrzysty, 

6) jawności - zachowanie przejrzystości i transparentności podejmowanych działań oraz udostępnianie 
informacji o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, 

7) równości szans - dążenie do określenia i uwzględnienia potrzeb grup dyskryminowanych oraz ich 
wzmocnienia i bezpośredniego włączenia w procesy podejmowania decyzji i realizacji działań. 

Rozdział 5. 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

§ 6. 1. Współpraca Gminy Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi obejmuje wykonywanie zadań 
publicznych w sferach pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

2. Przedmiotem współpracy Gminy Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi jest podwyższanie 
skuteczności i efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy Lwówek Śląski. Określanie potrzeb 
społecznych i sposobów ich zaspokajania. 

Rozdział 6. 
FORMY WSPÓŁPRACY 

§ 7. 1. Współdziałanie Gminy Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o 
charakterze finansowym i pozafinansowym. 

2. Współpraca finansowa może być realizowana poprzez: 

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

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

3. Współpraca pozafinansowa będzie obejmowała: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 
zharmonizowania tych kierunków poprzez przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych 
lub realizowanych w latach 2017-2020 zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu 
o środki inne niż wynikające z Programu, 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , odpowiednio do zakresu ich 
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działania, projektów aktów prawa miejscowego, w szczególności poprzez udostępnienie projektów uchwał 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w celu uzyskania ich opinii, 

3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz przedstawicieli właściwych organów administracji 
publicznej, 

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

5) udzielanie rekomendacji i listów intencyjnych organizacjom współpracującym z Gmina Lwówek Śląski, 
które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł, 

6) udzielanie pomocy w zakresie nawiązywania kontaktów międzynarodowych, 

7) współudział w organizowaniu i propagowaniu idei ogólnopolskich kampanii realizowanych w mieście, 

8) udostępnianie zakładki tematycznej organizacji pozarządowych w ramach w ramach internetowego serwisu 
www.lwowekslaski.pl, 

9) obejmowanie patronatem Burmistrza przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe. 

Rozdział 7. 
ZADANIA PRIORYTETOWE 

§ 8. 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, 

b) promocja produktu turystycznego gminy; 

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. 

§ 9. 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. 
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Rozdział 8. 
OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

§ 10. Program współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie jest programem wieloletnim i będzie realizowany od 1 stycznia 2017 roku 
do 31 grudnia 2020 roku. 

Rozdział 9. 
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

§ 11. Realizatorami programu są w szczególności: 

1) Rada Miejska, 

2) Burmistrz Gminy i Miasta, 

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. 

§ 12. 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 10. 
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJE PROGRAMU 

§ 13. Na realizację zadań objętych niniejszym programem, przeznaczone będą środki finansowe 
w wysokości zabezpieczonej w budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na poszczególne lata. 

Rozdział 11. 
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

§ 14. 1. Gmina i Miasto Lwówek Śląski w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe 
sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu 
środków finansowych. 

2. Miernikami efektywności realizacji programu są: 

1) liczba zadań publicznych zrealizowanych w ramach programu, 

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, 

3) zgodność zrealizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjętymi w programie. 

§ 15. W terminie do dnia 30 maja każdego roku zostanie przedłożone Radzie Miejskiej sprawozdanie 
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Rozdział 12. 
SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI 

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

Rozdział 13. 
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH 

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

§ 17. 1. 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. 

2. Komisję konkursową i jej skład osobowy powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia. 

3. W skład komisji konkursowej, powołanej przez Burmistrza wchodzą przedstawiciele Burmistrza oraz 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w 
konkursie. 

4. Szczegółowy tryb działania komisji konkursowej oraz kryteria opiniowania ofert zostaną określone 
w Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta o jej powołaniu. 

5. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w 
ogłoszeniu o otwartym konkursie. 

6. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Burmistrzowi protokół wraz z propozycją wyboru oferty 
lub ofert i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego. 

7. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 

Rozdział 14. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18. 1. 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. 

2. Organizacja pozarządowa, w zakresie otrzymania środków publicznych z budżetu gminy, jest 
zobowiązana do umieszczenia na swoich materiałach informacji o finansowaniu lub dofinansowaniu przez 
Gminę. 
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Uzasadnienie  

 Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 ze zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
uchwalenia rocznego, bądź wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy i Miasta Lwówek Śląski poprzez możliwie 
pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększanie skuteczności i efektywności 
działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w 
rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

 Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku 
konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi żadna z organizacji nie zgłosiła swoich 
uwag. 


