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Rozdział III
Podmioty program u współpracy

Program współpracy dotyczy podmiotów prowadzących działalność pożytku rpublicznego na
terenie Gminy Lichnowy lub na rzecz jej mieszkańców.( bez względu na siedzibę)
1) organizacji pozarządowych- nie będących jednostkami sektora finansów publicznych , 

w "rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałających w celu osiągnięcia 
zysku, osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej utworzonych 
na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia ,

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele siaiutowe obejmują działalność pożytku publicznego,

3) stowarzyszeń-jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział IV
Formy współpracy

Współpraca gmin z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może
odbywać się w szczególności w formach :

a) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
b) udziału w miarę możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 

w działaniach programowych samorządu;
c) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w 

celu zharmonizowania tych kierunków,
d) udostępnianie lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego,
e) konsultowanie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
podmiotów,

f) promocji podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
g) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych
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1. Władze Gminy Lichnowy deklarują chęć pomocy podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet Gminy Lichnowy 
źródeł finansowania. Dzięki tej formie współpracy mogą trafiać do gminy środki na 
realizację programów istotnych z punktu widzenia mieszkańców gminy.

2. Pomoc powyższa obejmować będzie w miarę możliwości :
a) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
b) udzielanie pomocy merytorycznej w przygotowywaniu projektów i pozyskiwaniu 

środków z innych źródeł,
c) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,
d) promowanie interesujących programów mogących uzyskać środki ze źródeł 

zewnętrznych,
e) organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje.
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1. Wójt Gminy Lichnowy może powoływać w drodze zarządzenia zespoły doradcze,
opiniujące lub inicjatywne r( wspólne zespoły) z udziałem przedstawicieli podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego. _ - . _

2. Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności : \  i  .
a) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,
b) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,
c) opiniowanie aktów prawa lokalnego,
d) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
e) opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej. osobom

fizycznym; •• .•
i) opiniowanie wniosków na realizację zadań publicznych.

3. Podmioty prowadzące działalność pożytku nublicznego mają prawo inicjowania 
powoływania wspólnych zespołów. Inicjatywę taką zgłasza się do Wójta, proponując cel, 
dla jakiego dany zespół ma być powołany wraz z uzasadnieniem potrzeby jego powołania.

4. W 2004r. udział przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego przewidziany jest w Zespole ds. Program u W spółpracy Gminy Lichnowy 
z podmiotami prowadzącym i działalność pożytku publicznego . Zadaniem tego 
Zespołu będzie opracowanie programu współpracy z w/w podmiotami na 2005r.
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Ta forma współpracy może być realizowana w szczególności poprzez:

1) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej gminy;
2) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesjach Rady Gminy Lichnowy oraz 

Komisjach Rady Gminy Lichnowy,
3) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub 

realizowanych zadaniach sfery publicznej ,
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Podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego nie dysponującym własnym 
lokalem władze Gminy Lichnowy mogą umożliwić udostępnianie lokalu w Urzędzie Gminy 
Lichnowy lub w lokalach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach z 
przeznaczeniem na organizację np.: spotkań, konferencji, szkoleń , imprez okolicznościowych 
itp.. Szczegółowe warunki udostępniania i korzystania z lokali należy każdorazowo uzgodnić 
z gospodarzem budynku.




