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Rady Gminy Lubomino

z dnia 15 listopada2}l9r.

w sprawie uchwalenia Rocznego programu wsp6lpracy Gminy Lubomino z

organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 o

dzialalnoSci porytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci poZytku

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz.450) Rada Gminy Lubomino uchwala co

nastgpuje:

$ 1. Uchwala sig Roczny program wsp6lpracy Gminy Lubomino z organizacjami

pozarz4dowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 o dzialalnoSci poZytku

publicznego i o wolontariacie na rok 2019 stanowi4cy zal4cznik do uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza siE W6jtowi Gminy Lubomino.

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

,""*":^mdyGminy



Roczny program wsp6lpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami, o kt6rych mowa w art.3 ust.3 o dzialalnoSci porytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2019.

Organizacje pozarzqdowe, obok sektora publicznego i prl.nuatnego sq trzecim sektorem
dzialaiqcym nq rzecz dobra publicznego, stanowiqcym bazg dla ronvoju lokalnych
spolecznoSci, zrzeszajq bowiem najaktywniejszych i najbardziej wra2liwych na sprawy
spoleczne obyuateli tego irodowiska. Podejmujq cenne dzialania dla dobra mieszkaricdw oroz
integruiq i aktywizujq spolecznoit lokalnq. Stanowiq cenne uzupelnienie dzialail
po dej mow anych prze z lo kalne wl adz e.

$1.
Postanowienia og6lne

1. Podstaw4 opracowania ,,Rocznego programu wsp6lpracy samorz4du Gminy Lubomino z
organrzacjamipozarzqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 o dzialalnoSci
po21'tku publicznego i o wolontariacie na rok 2019", zwanego dalej ,,Programem", jest art. 5a
ust.l ustawy z dnia 24 kwietni a2003r. o dzialalnoSci poZltku publicznego i o wolontariacie.
2. Ilekroi w Programie jest mowa o:

1. Ustawie - nale?y przez to rozumie6 ustawg z dnia 24 kwietnia2003 r. o dzialalnoSci
poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22018 poz. 450);

2. Programie - rozumie sig przez to Program wsp6lpracy Gminy Lubomino z
organizacjami pozarz4dowymi i podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 o
dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

3. Organizaciach - nale?y ptzez to rozumie(, organizacje pozarzEdowe oraz podmioty, o
kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
Dotacji - nale?y przez to rozumie6 dotacjg w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy;
Konkursie - naleZy przez to rozumie6 otwarty konkurs ofert, o kt6rym mowa w art. l3
ustawy;
Wdjcie -nalely przez to rozumie6 W6jta Gminy Lubomino;
Gminie - nale?y przez to rozumied GminE Lubomino.

$2.

Cel gl6wny i cele szczeg6lowe Programu

1. Celem gl6wnym Programu jest budowanie partnerstwa pomiEdzy Gmin4 aorganizacjami w
Srodowisku lokalnym, polegaj4cego na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkaric6w
oraz ksztaltowanie aktywnego spoleczefrstwa obywatelskiego Swiadomego problem6w
istotnych dla wlaSciwego funkcj onowania wsp6lnoty lokalnej .

2. Cele szczeg6lowe niniejszego programu obejmuj4:
1) budowanie spoleczeristwa obywatelskiego poprzez umacnianie w SwiadomoSci

mieszkaric6w Gminy poczucia odpowiedzialnoSci za wsp6lnotg lokalnq, swoje otoczenie i
tradycjg,

2) zapewnrenie udzialu organizacjipozarzqdovvych oraz podmiot6w prowadzqcychdzialalnoSd
poZy.tku publ iczne g o w rcalizacji zadah publ i c znych,

3) integracj E narzeczrealizacji sfery zadafi publicznych,
4) umacnianie lokalnych dzialan, stworzenie warunk6w do powstania inicjatyw i struktur

funkcj onuj 4cych na rzecz spoleczno Sci lokalnej,
5 ) racj onalne wykorzystani e pub I i czny ch Srodk6w fi nansowych.

4.

5.

6.

7.



s3.

ZasadY wsP6lPracY

Wsp6lprac a z organizacjami pozarz4dowymi w Gminie Lubomino odbywa sig w oparciu o

nastgpuj4ce zasady:

zasada pomocniczo5ci * samorz4d udziela pomocy organizacjom pozarzEdowym w

niezbgdnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wsp6lnoty samorz4dowej,

zasadapartnerstw a- oznaczaj4cej podejmowanie wsp6lpracy w identyfikowaniu oraz

definiowaniu problemow i zadah, wsp6ldecydowaniu o alokacji Srodk6w na ich

realizacjg, wypracowywaniu najlepszych sposob6w ich realizacji traktuj4c sig

wzajemnie jako podmioty r6wnoprawne w tych procesach,

zasada suwerennosci stron - oznaczato, ze stosunki pomigdzy Gmin4 a organizacjami

ksztaltowane bgd4 z poszanowaniem wzajemnej autonomii r niezale2noSci w swojej

dzialalnoSci statutowej,
zasada efektywno5ci - polegaj4cej na wsp6lnym d4zeniu do osi4gniEcia mo2liwie

najlepszych efekt6w w realizacji zadart publicznych przy danych Srodkach i

mozliwoSciach,
zasada uczciwej konkurencji i jawnoS ci- zakJadaj4cych ksztaltowanie przejrzystych

zasad wsp6lpracy, opartych na r6wnych i jawnych krlteriach wyboru realizatora

zadania publiczne g o or az na zapewnieniu r6wne go do stgpu do informacj i.

$4.
Zakres PrzedmiotowY

przedmiot wsp6lpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarz4dowymi obejmuje sferq

zadaipublicznych, o kt6rych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego

i o wolontariacie w zakresie nalehqcymdo zadafiwlasnych gminy.

$s.
Formy wsP6lPracY

Wspolpraca Gminy Lubomino z organizacjami pozarz4dowymi odbywa6 sig bqdzie w
nastgpuj4cej formie:

a) wsp6lpracy finansowej poprzez zlecanie realizacji zadah publicznych w trybie

otwartego konkursu ofert na zasadach okreSlonych w ustawie,

b) wsp6lpracy pozafinansowej poprzezi
- wzajemne informowanie sig o planowanych kierunkach dzialalnoSci i

w celu zharmonizowania tych kierunk6w,
wsp6ldzialania

- konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich dzialalnoSci,

projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotycz4cychdzialalnoSci statutowych

tych organizacjr,
- udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkari otwartych przez organizacje, kt6rych

tematyka wiqze sig z Progralnem,
- udzielanie pomocy w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych na realizacjq zadan

publicznych z innych 2r6del.niz dotacja Gminy,
- dzia\ania na rzecz wzmocnienia organizacji w postaci szkolet'r, konferencji ,

warsztat6w
- umieszczanie, w miarg mo2liwoSci, informacji o organizaciach i ich ciekawych



inicjatywach, dostarczanych przez zainteresowane organizacje, fl& stronie
internetowej www. lubomino.ug. gov.pl,

- promocj a dzi alalno Sc i po dmiot6w ucze stnic zqcy ch w r ealizacji pro gramu.

$6.

Priorytetowe zadania publiczne

1. ,,Organizacja i wsp6lorganizacja imprez i przedsigwzig6 kulturalnych, rekreacyjno-
sportowych, rozrywkolvych i edukacyjnych";

2. ,,Krzewienie kultury frzycznej, sportu, rekreacji i turystyki wSr6d dzieci, mlodziely i
calej spolecznoSci Gminy Lubomino";

3. ,,Poprawa sprawnoSci i umiejgtnoSci wSr6d dzieci i mlodzieZy z terenu Gminy
Lubomino."

$7.

Okres realizacji Programu

Roczny program wsp6lpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarz4dowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaNalnoSci pozytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok obowi4zuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r

s8.

Spos6b realizacji Programu

1. Wsp6lpraca Gminy z organizacjami pozarzqdowymi obejmuje dzialania o charakterze
finansowym i pozafinansowym.

2. W zakresie wsp6lpracy finansowej Program realizowany bgdzie poprzez
a) powierzenie realizacji zadah publicznych organizacjom pozarzqdowych wraz z

udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,
b) wsparcie realizacli zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe wraz z

udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Wsparcie oraz powierzenie realizacji zadafi publicznych odbywa siE po przeprowadzeniu

otwartego konkursu ofert.
4. Konkurs ofert o glas za W ojt poprzez zamieszczenie oglo szenia:

a) w Biuletynie Informacji PublicznejUrzEdu Gminy Lubomino,
b) na tablicy ogloszet'r Urzgdu Gminy Lubomino,
c) na stronie internetowej www. lubomino.ug. gov.pl

5. Organizacje pozarz1dowe zainteresowane realizacjq zadah publicznych skladaj4 w terminie
okreSlonym w ogloszeniu pisemnq ofertg. Termin na zglaszanie ofert nie moZe by6 kr6tszy
niz2l dni od dnia ukazania sig ostatniego ogloszenia, o kt6rym mowa w pkt 4.

6. Oferta powinna byd podpisanaprzez osoby upowaZnione do reprezentowania organizacji
pozarzqdowej, zgodnie z aktem rejestracyjnym. Je2eli oferta zostala podpisana przez osobg
nie upowa2nion4, do oferty naleZy dol4czy(, oryginal pelnomocnictwa, okreslaj4cy zakres i
rodzaj czynnoSci, do kt6rych pelnomocnik zostal umocowany.

7. Wszelkie kopie dokument6w zalEczonych do oferty winny byi stwierdzone za zgodno1(,
z orygrnalem przez osoby upowaZnione.

8. W ramach oglaszanego konkursu ofert, dwie lub wigcej organizacje pozarzqdowe dzialajEce
wsp6lnie, mog4 zloLy1, ofertg wspolnie okreSlaj4c4 jakie dzialania w ramach zadania
publicznego bgd4 wykonywad poszczeg6lne organizacje oraz spos6b reprezentacji wobec



gminy.
9. konkurs ofert przeprowadza Komisja Konkursowa powolana przez W6jta w formie

zarzqdzenia.
| 0. Przy rozpatrywaniu ofert Komisj a Konkursowa:
a) ocenia mozliwo6ci realizacji zadaniapublicznego pruez organizacie pozarzqdowE,

b) ocenia przedstawion4 kalkulacjg koszt6w realizaili zadania publicznego, w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

c) ocenia proponowan4 jakoS6 wykonanego zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale ktorych

or ganizacj a p o zar zqdow a b g dzi e w stani e re al i zowa6 zadania pub I i c zne,

d) w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego, uwzglgdnia planowany przez

organizacjgpozarzEdowEudzialsrodk6w finansowych wlasnych lub Srodk6w pochodz4cych

z innych 216 de\ na r ealizacig tego zadania publicznego,

e) uwzglgdnia planowany przez organizacjg pozarzEdow4 wktad rzeczory, osobowy, w tym

Swiadczenia wolontariuszy i pracq spoleczn4 czlonk6w,

fl uwzglgdnia analizg i oceng rcalizacjr zleconych zadafpublicznych w przypadku organizacji

pozarzqdowej, kt6re w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, biorqc

pod uwagg rzetelnoSd i terminowoS6 oraz spos6b rozliczania na ten cel Srodk6w,

g) uwzglgdnia spelnianie innych kry.teri6w okreslonych w ogloszeniu o konkursie.

i1. Oecyzjg o wyborze ofert do udzielania dotacji podejmuje Wojt w drodze zarzqdzenia, po

zasiggnigciu opinii Komisji Konkursowej. ZarzEdzanie jest podstaw4 do zawarcia um6w o

realizacjg zadaria publicznego, okreSlaj4cych spos6b i termin przekazania dotacji oraz jej

rozliczania.
12. Niezwlocznie po wyborze ofert, wyniki otwartych konkurs6w ofert podawane s4 do

publicznej wiadomoSci w spos6b, okreSlony w pkt 4.

13. Organizaile pozarz4dowe mog4 z wlasnej inicjatywy zloZyc wniosek o realizacjq zadania

publicznego, w trybie art.12 ustawy.

14-Mo2liwe jest zlecenie reahzacji zadania publicznego z pominigciem otwartego konkursu

ofert, zgodnie z art. 19 a ustawy.

15. Ze Srodk6w przekazanych na realizacjE zadania publicznego nie moZna:

- nabywai nieruchomoSci,
- ponosi6 wydatkow na dzialania nie objgte realizowanym zadaniem publicznym,

- finansowa(, zadah zrealizowanych w ramach program6w obowi4zuj4cych w latach

poprzednich,
- pokrywa6 defi cytu dzialalnoSc i or ganizacji pozatzEdowych,
- finansowaC, dziaNalnoSci politycznej i religijnej'

$e.
WysokoSd Srodk6w planowanych na realizacjg Programu

WysokoSd planowanych Srodk6w przeznaczonych na realizacjg Programu wsp6lpracy z

organizacjami pozarzqdowymi w 2019 r. wynosi 99 500,00 zl.

$ 10.

Spos6b oceny realizacji Programu

1. Ustala sig nastgpuj4ce miemiki oceny realizacii programu:

1) wysokoSd Srodk6w finansowych przeznaczonych z btdhetu Gminy dla organizacji

p o zar zqdowych na r ealizacj g zadafi pub I i c znych ;

2) liczba ofert z\oaortychprzez organizacje pozarzqdowe na realizacjg zadah publicznych;

3) liczba um6w zawartych z organizacjami pozarz4dowymi na realizacjq zadan

publicznych;



4) udzielona kwota dotacji og6lem;
5 ) wysokoSi kwoty dotacj i udzielonej na poszczeg6lne zadania priorytetowe ;
6) wysokoSi wlasnego wkladu fi nansowego organizacj i pozarzqdowych;
7) wysokoSd kwoty dotacji zwr6conej w wyniku rozliczeniarealizacji zadanpublicznych.

2. W6jt sklada Radzie Gminy sprawozdanie zrealizacji Programu w terminie do 3l maja2020
roku.

s 11.

Spos6b tworzenia P ro gramu oraz przebieg konsultacj i

Prace nad przygotowaniem rocznego Programu wsp6lpracy z orgalrzacjami pozarz4dowymi
zostaly zainicjowane i przeprowadzone przezUrzqd Gminy Lubomino.
Harmonogram prac nad programem przedstawia sig nastgpuj4co:
a) przygotowanie przez odpowiedzialnego merytorycznie pracownika propozycji do Programu,
b) opracowanie projektu Programu,
c) skierowanie projektu Programu do konsultacji ,

d) rozpatrzenie zloZonych opinii i uwag do projektu Programu,
e) przedtohenie projektu Programu pod obrady sesji Rady Gminy.

Konsultacje projektu programu wsp6lpracy zostan4 przeprowadzone zgodnie z Uchwal4 Nr
XXXD?19112010 z dnia 2l puldziemika 2010 roku w sprawie okreslenia szczeg6lowego
sposobu konsultowania z radami dzialalnoSci po2ytku publicznego oraz organizacjami
pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci poZy.tku
publicznego i wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych
dzialalnoSci statutowej tych organizacji.
Po uchwalentv przez Radg Gminy Lubomino program zostanie opublikowany na stronie
internetowej gminy: www.lubomino.ug.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:
bip.lubomino.tensoft .pl .

$ 12.
Tryb powotywania i zasady dzialania komisji konkursowych

1. W celu opiniowania zlolonych ofert W6jt powoluje Komisjg Konkursow4 na podstawie
zarzEdzanta.

2. W sklad komisji konkursowej wchodz4:
- Przewodniczqcy Komisji - .vqrzrraczony przezW6jta,
- pracownicy Urzgdu wyznaczeniprzez W6jta,
- osoba reprezentuj4ca organizacje pozarz4dowe , z wylqczeniem os6b reprezentuj4cych

organizacje bior4ce udzial w konkursie. W sklad komisji mog4 wchodzi6 r6wniez osoby z
glosem doradczym , posiadajqce specjalistycznq wiedzg w dziedzinie obejmuj4cej zakres
zadahpublicznych , kt6rych konkursy dotyczq.

3. Do zadah komisji naleZy ocena ofert pod wzglgdem formalnym i merytorycznym z
uwzgl gdnieniem kryteri6w okreSlonych w treSci o gloszenia konkursowe go.

4. Komisja przedstawia W6jtowi do zatwierdzenia protok6l z opiniowania ofert , zawrcrajqcy
zestawienie ofert kwalifikuj4cych sig do udzielenia dotacji , ofert niezakwalifikowanych do
udzielenia dotacji oraz ofert podlegaj4cych odrzuceniu.

6. RozstrzygniEcia konkursu dokonuje W6jt w formie zarzqdzenia.

Gminy


