UCHWAŁA NR XXIV/130/2008
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 11 grudnia 2008r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Miejska w Łęknicy
uchwala, co następuje:
§ 1. Program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2009 r. o następującej
treści:

Program współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
na 2009 rok
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Ilekroć w programie jest mowa o:
1. Ustawie – naleŜy przez to rozumieć Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
2. Gminie – naleŜy przez to rozumieć Gminę Łęknica,
3. Radzie – naleŜy przez to rozumieć Radę Miejską w Łęknicy,
4. Burmistrzu – naleŜy przez to rozumieć Burmistrza Łęknicy,
5. Urzędzie – naleŜy przez to rozumieć Urząd Miejski w Łęknicy,
6. Organizacjach – naleŜy przez to rozumieć prowadzące działalność poŜytku
publicznego podmioty wymienione w art. 3 ustawy, tj.:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności poŜytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
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Rozdział II
Cele Programu
1. Jako główny cel programu przyjmuje się kształtowanie demokratycznego ładu
społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między
administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. SłuŜyć temu moŜe
wspieranie Organizacji w realizacji waŜnych celów społecznych.
2. Cel główny programu planuje się zrealizować poprzez następujące cele szczegółowe:
a) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i
struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
b) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
w Gminie,
c) poprawa jakości Ŝycia, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,
d) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę
zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy,
e) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,
f) otwartość na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umoŜliwienie
organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji
projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez
samorząd,
g) wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy Organizacjami
a Gminą jako elementu długoterminowego programu współpracy
obejmującego okres np. kilku lat.

Rozdział III
Formy współpracy
Współpraca z Organizacjami realizowana będzie w następujących formach:
1. Zlecanie Organizacjom realizacji zadań publicznych poprzez:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie tych zadań,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a) publikowanie waŜnych informacji na stronach internetowych – leknica.pl., w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęknica oraz Informatorze Miejskim
wydawanym przez Urząd Miejski w Łęknicy,
b) udział przedstawicieli Organizacji w sesjach Rady oraz Komisjach Rady,
c) przekazywanie przez Organizacje informacji o przewidywanych lub
realizowanych zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w
oparciu o środki inne niŜ wynikające z Programu,
d) konsultowanie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok.
3. Konsultowanie z Organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji:
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a) organizowanie konsultacji w sprawach realizacji poszczególnych zadań
Miasta,
b) informowanie Organizacji o planowanych sesjach Rady oraz posiedzeniach
Komisji Rady, na których opiniowane będą projekty uchwał dotyczących
zagadnień związanych z działalnością tych Organizacji,
4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych z
przedstawicieli Organizacji oraz właściwych organów administracji publicznej, które
moŜe nastąpić w razie potrzeby w celu:
a) przygotowania projektów uchwał Rady w sprawach dotyczących działalności
poŜytku publicznego,
b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
c) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu do dnia 31 marca 2009r.
5. Inne formy współpracy:
a) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez Organizacje,
których tematyka wiąŜe się z Programem, np. poprzez moŜliwość
nieodpłatnego udostępniania sali, potrzebnych materiałów, itp.,
b) organizowaniu otwartych spotkań pomiędzy Organizacjami a
przedstawicielami samorządu,
c) promowanie działalności Organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego
wizerunku,
d) nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych z realizacją zadań
publicznych realizowanych w drodze otwartego konkursu ofert,
e) bieŜąca wymiana informacji między Urzędem a Organizacjami.

Rozdział IV
Rodzaje zadań publicznych realizowanych przy udziale
Organizacji w 2009 roku
W 2009 roku Gmina w miarę potrzeb i moŜliwości finansowych będzie
powierzać lub wspierać realizację następujących zadań publicznych:
1) w zakresie turystyki, krajoznawstwa i promocji Gminy – tworzenie
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wspieranie działań na rzecz
rozwoju i upowszechniania turystyki poprzez organizację imprez
turystycznych, wydawnictwa promocyjne (materiały reklamowe), realizację
ścieŜek dydaktycznych,
2) w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych osobom
starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagroŜonym ubóstwem i
społeczną marginalizacją, wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych,
3) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – poprzez
szkolenie dzieci i młodzieŜy w dyscyplinach sportowych,
organizowanie zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych,
turniejów i rajdów sportowych, obozów sportowych,
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4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz ich krajowej i zagranicznej
promocji, organizowanie konkursów, spotkań i plenerów artystycznych,
wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieŜy, prowadzenie
dokumentacji zjawisk Ŝycia kulturalnego i artystycznego,
5) w zakresie rozwijania współpracy transgranicznej i miast partnerskich
Łęknica – Bad Muskau – Hejnice - poprzez organizowanie wspólnych projektów
edukacyjnych dzieci i młodzieŜy, zabaw integracyjnych, imprez sportowych,
kulturalnych, rekreacyjnych, wspólna nauka języka, wymiana młodzieŜy,
6) w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym – poprzez realizowanie zadań Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspieranie
działań na rzecz promocji zdrowego stylu Ŝycia poprzez działania z zakresu
profilaktyki uzaleŜnień, organizację imprez promujących zdrowy styl Ŝycia,
organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dotkniętych
uzaleŜnieniem alkoholowym, prowadzenie świetlicy profilaktyczno - wychowawczej, świadczenie innych form pomocy dla uzaleŜnionych i ich
rodzin,
7) w zakresie ekologii i ochrony środowiska – poprzez edukację ekologiczną
społeczeństwa, realizację projektów ekologicznych (tworzenie miejsc zieleni,
nasadzenia drzew i krzewów, wydawnictwa edukacyjne, torby ekologiczne)

Rozdział V
Zasady współpracy
1. Współpraca Gminy z organizacjami opiera się na zasadach:
1) pomocniczości,
2) suwerenności stron,
3) partnerstwa,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
2. Zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba Ŝe przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia
lub dane zadanie moŜna zrealizować efektywniej w inny sposób określony w
przepisach odrębnych, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod
kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonania zleconego zadania określa ustawa.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
określa uchwała budŜetowa Rady na 2009 rok.
5. Organizacje mogą z własnej inicjatywy składać oferty na realizację zadań publicznych
w tym równieŜ tych, które są juŜ realizowane w inny sposób takŜe przez organy
administracji publicznej.
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6. Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiązana do zamieszczenia w
swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu
zadania przez Miasto.
7. Termin składania przez organizacje informacji o planowanych do realizacji w roku
2010 zadaniach publicznych oraz ich kosztach upływa z dniem
30 września 2009 roku.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
W terminie nie późniejszym niŜ do 31 grudnia 2009 roku Rada uchwali Program współpracy
Gminy z organizacjami na 2010 rok, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) formy współpracy, o których mowa w rozdziale II niniejszego Programu,
b) informację Burmistrza o współpracy z Organizacjami,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
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