
Program wspolpracy Gminy Lancut z organizacjami pozarz~dowymi oraz 
podmiotami wymienionymi wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 0 

dzialalnosci pozytku publicznego wolontariacie na rok 2012 

(projekt) 

I. Postanowienia ogolne 

1. 	 Program okresla cele , formy zasady oraz zakres przedmiotowy wspolpracy 
z organizacjami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego w zakresie 
prowadzenia dzialalnosci w sferze zadan publicznych Gminy Lancut 

2. 	 Ilekroc w programie jest mowa 0: 


1) Ustawie - naleZy przez to rozumiec ustaw~ z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (DZ.U. z 2010 Nr 

234, poz. 1536 z poin. zmian) 
2) Programie nalezy przez to rozumiec Roczny Program Wspolpracy z 

organizacjami pozarzqdowymi 0 ktorych mowa wart. 3 ust 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 

wolontariacie 
3) Gminie nalezy przez to rozumiec Gmin~ Lancut 

II. 	Cel Glowny i cele szczegolowe programu 

1. 	 Celem Glownym programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania 

zadan wlasnych Gminy wynikajqcych z przepisow prawa poprzez 

wlqczanie organizacji pozarzqdowych w realizacj~ tych zadan 


2. 	 Cele szczegolowe programu 

1) Poprawa jaskosci zycia poprzez pdniejsze zaspokajanie potrzeb 
spolecznych mieszkancow gminy 

2) Wzmocnienie pozycji organizacji dzialajqcych na terenie gminy 
3) Wspieranie inicjatyw i umacnianie partnerstwa pomi~dzy samorzqdem ,a 

organizacjami pozarzqdowymi 
4) Promocja organizacji pozarzqdowych dzialajqcych na terenie gminy 

III. Zasady wspolpracy 

Podstawowym kryterium decydujqcym 0 podj~ciu wspolpracy z 
organizacjami pozarzqdowymi jest prowadzenie przez nie dzialalnosci na terenie 
Gminy Lancut lub na rzecz jej mieszkancow 
Wspolpraca z organizacjami pozarzqdowymi w Gminie Lancut opiera si~ na : 



1) 	Pomocniczosci polegaj'\.cej na udzielaniu pomocy organizacjom 

pozarz'\.dowym w niezb~dnym zakresie uzasadnionymi potrzebami 

wsp6lnoty samorz'\.dowej 


2) Partnerstwa oznaczaj'\.cego ze strony ustalaj'\. zakres wsp61pracy 

r6wnorz~dnych partner6w, wsp6lnie wypracowuj'\. najlepsze sposoby 

realizacji 


3) Efektywnosci wsp6lnie d'\.z'\.c do osi'llini~cia mozliwie najlepszych efekt6w 
realizacji zadan publicznych 

4) Uczciwej konkurencji r6wnym traktowaniu wszystkich podmiot6w w 
zakresie wykonywanych dzialan 

5) lawnosci procedury post~powania przy realizacji zadan publicznych przez 
organizacje pozarz'\.dowe 

IV. Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem wsp61pracy gminy z organizacjami pozarz'\.dowymi jest 
realizacja zadan okreSlonych wart. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz'\.dzie gminnym oraz art. 4 ustawy 

V. 	Fonny wsp61pracy 

l. 	Wsp6lpraca z organizacjami pozarz'\.dowymi ma charakter finansowy i 
pozafinansowy 

1) Wsp61praca finansowa polega na zlecaniu do realizacji zadan Gminy 
organizacjom pozarz'\.dowym poprzez: 

a) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem 
dotacji na jego realizacj~ . 

b) wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 
cz~sciowe dofinansowanie jego realizacji 

2) Wsp61praca pozafinansowa pol ega na wzajemnym informowaniu si~ 0 

planowanych kierunkach dzialalnosci poprzez: 
a) zapoznanie organizacji pozarz'\.dowych z obszarami dzialan, w kt6re 

mog'\. si~ wl'\.cza6 jako realizatorzy powierzonych przez Gmin~ zadan 
b) przekazywanie organom gminy przez organizacje pozarz'\.dowe 

informacji dotycz'\.cych ich dzialalnosci na rzecz mieszkanc6w gminy 
c) konsultowanie projekt6w akt6w normatywnych Rady w dziedzinach 

dotycz'\.cych dzialalnosci statutowej organizacj i oraz zapraszanie na 
sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji Rady podczas kt6rych 
omawiane s'\. zagadnienia zwi'\.zane z dzialalnosci'\. statutow'\. 
organizacji pozarz'\.dowych w zakresie realizowanych zadan 
publicznych 

d) 	udost~pnianie organizacjom przepis6w prawnych 



e) udzielanie infonnacji 0 istnieniu zr6del finansowych pozabudzetowych 
na realizacje zadail przez organizacje pozarzqdowe 

f) udost~pnianie organizacjom pozarz'ldowym lokali na spotkania 
zwi'lzane z realizacj'l programu 

g) prowadzenie dzialalnosci promocyjnej i infonnacyjnej dotycz'lcej 
wsp61nych przedsi~wzi~c Gminy i organizacji pozarz'ldowych 

VI. Priorytetowe zadania publiczne 

Zadania priorytetowe realizowane przez Gmin~ we wsp6lpracy z organizacjami 
pozarz'ldowymi odpowiednio do terytorialnego zakresu dzialania Gminy 

1) Kultury i sztuki , ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego 

2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

3) Ochrony zdrowia , zapobiegania patologiom spolecznym 

4) Pomocy spolecznej w tym pomocy osobom w trudnych sytuacjach 


zyciowych 

5) Bezpieczenstwa publicznego mieszka11c6w w tym ochrony 


przeciwpozarowej 

6) Turystyki i sportu 


VII. Okres realizacji programu 

Roczny program wsp61pracy z organizacjami pozarz'ldowymi na rok 
20130bowiazuje od 01-01-2013 do 31-12-2013 

VIII. Spos6b realizacji programu 

Cele zawarte w programie realizowane S'l przez : 

1) Prowadzenie i koordynacj~ wsp6!pracy z organizacjami pozarz'ldowymi 
2) Dost~p do infonnacji i wzajemne informowanie si~ podmiot6w 

wsp6lpracy 0 planowanych kierunkach dzialalnosci 
3) 	Konsultacj~ z organizacjami pozarz'ldowymi projekt6w akt6w prawa 

miejscowego w sferze dotycz'lcych zadan statutowych organizacji 
pozarz'ldowych 

4) Przygotowywanie i przeprowadzenie konkurs6w na realizacj~ zadan 
5) Infonnowanie 0 mozliwosci pozyskiwania srodk6w finansowych ze 

zr6del zewn~trznych 

Zlecanie realizacji zadan publicznych organizacjom publicznym odbywa si~ po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogloszonego i przeprowadzonego w 
oparciu 0 przepisy ustawy 



IX. Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacj€t programu zostaje 
okreslona w budzecie Gminy Lancut na rok 2013 . 
Przekazanie srodk6w nastqpi po zawarciu umowy na realizacj€t zadania 
publicznego 
Organizacja pozarz'ldowa otrzymuj'lca srodki finansowe zobowi'lzana jest do 
zamieszczania w swoich materialach informacyjnych 0 zapisu 0 finansowaniu 
b'ldz dofinansowaniu z budzetu gminy . 

X. 	Spos6b oceny realizacji programu 

W6jt Gminy Lancut w okresie do dnia 30 kwietnia 2014 przedlozy Radzie 
Gminy Lancut sprawozdanie z realizacji programu . 

XI. Infonnacje 0 sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji 

Projekt programu wsp61pracy gminy Lancut z organizacjami pozarz'ldowymi 
jest opracowany po przeprowadzeniu konsultacji spolecznych .zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w Zarz'ldzeniu Nr 76112 W6jta Gminy Lancut z dnia 5 
listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu 
wsp61pracy Gminy Lancut z organizacjami pozarz'ldowymi oraz innymi 
podmiotami prowadz'lcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2013. 
Propozycje do projektu programu przyjmowano w okresie do dnia 27 listopada 
2012 r. 
Wyniki konsultacji spolecznych publikowane S'l na stronie BIP Urz€tdu Gminy 
Lancut 

XII. Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych do 
opiniowania ofert w otwartych konkursach. 

1. 	 Do oceny ofert zlozonych przez organizacj€t pozarz'ldowe powolana 
zostaje komisja konkursowa Zarz'ldzeniem W6jta gminy Lancut 

2. 	 W sklad komisj i konkursowej wchodz'l : 

a) przedstawiciele organu wykonawczego 

b) reprezentant organizac j i pozarZ'ldowych 


Komisja konkursowa dziala w oparciu 0 wlasciwe ustawy oraz zasady 
pomocniczosci , suwerennosci stron, partnerstwa ,efektywnosci , uczciwej 
konkurencji i jawnosci 

Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert 
1) Ocenia mozliwosc realizacji zadania przez organizacj€t pozarz'ldow'l 
2) Ocenia przedstawion'l kalkulacje koszt6w realizacji zadania 



3) Ocenia proponowanqjakos6 wykonania zadania i kwalifikacje os6b , kt6re 
b~d'l realizowaly zadanie publiczne 

4) 	Uwzgl~dnia udzial srodk6w wlasnych , lub pochodz'lcych z innych :h6del na 
realizacj~ zadania publicznego 

Pracami komisji kieruje Przewodnicz'lcy komisji 
Komisje podejmuje rozstrzygni~cia w glosowaniu jawnym , zwyk1'l 
wi~kszosci'l glos6w w obecnosci co najmniej polowy pelnego skladu 
Wyniki post~powania konkursowego b~d'l podane do publicznej wiadomosci 


