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Uchwała Nr XXVII1/236/05
Rady Gminy Lichnowy
Z dnia 03.03.2005r.

w sprawie przyjęcia na rok 2005 Programu współpracy Gminy Lichnowy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na podstawie art.7 ust.l pkt 19 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
0 samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 200 lr. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
1 o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

Uchwala się na rok 2005 Program współpracy Gminy Lichnowy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1-

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DRZEWO ZĄCY

mgr Wlać

Rady

Nacel



U z a s a d n i e n i e

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
( Dz.U. Nr 96, poz.873) w art.5 ust.3 obliguje jednostki samorządu terytorialnego do 
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Mając na uwadze obowiązek ustawowy proponuje się przyjąć program współpracy 
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r.

w  <ć».



Załącznik nr Ido uchwały 
nr XXVII1/236/05 
Z sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 03.03.2005r.

Program współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005

Wstęp

Aktywna działalność podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną 
cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność 
lokalną. Dobre funkcjonowanie organizacji sprzyja tworzeniu więzi społecznych i budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego oraz odciąża sektor publiczny w realizacji niektórych zadań. 
Dla bieżącej działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne 
znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak i również ich współpraca z organami 
gminy.

Rada Gminy Lichnowy wyraża gotowość współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadach 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i 
jawności.

Rozdział ł 
Cełe programu

Celem wprowadzenia Programu współpracy Gminy Lichnowy z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2005r. j e s t :

a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

b) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,
c) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
d) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
e) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych,
f) realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Lichnowy.

Rozdział II
Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy władz Gminy Lichnowy z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego jest :

a) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
b) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
c) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
d) konsultowanie aktów prawa lokalnego .



Rozdział III
Podmioty programu współpracy

Program współpracy dotyczy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 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 Jeże li ich cele statutowe 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

Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł

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.



Udział podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach 
programowych samorządu;

1. Wójt Gminy Lichnowy może powoływać w drodze zarządzenia zespoły doradcze, 
opiniujące lub inicjatywne ( wspólne zespoły) z udziałem przedstawicieli podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego.

2. Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności :
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,
f) opiniowanie wniosków na realizację zadań publicznych.

3. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 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.

Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie 
w celu zharmonizowania tych kierunków,

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 ,

Udostępnianie lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego,

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.

Konsultowanie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów 
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,

Rada Gminy Lichnowy postanawia konsultować z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego projekty aktów normatywnych w sferach objętych działalnością 
statutową w/w podmiotów funkcjonujących na terenie gminy Lichnowy.



Konsultacje z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będą przede 
wszystkim przeprowadzane w przypadku następujących projektów uchwał :

projekt budżetu gminy w części dotyczącej planowanych środków na dofinansowanie 
zadań przewidzianych do zlecenia podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego,

- projekt corocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego ,

Projekty w/w aktów normatywnych będą zamieszczane na stronie internetowej Gminy 
Lichnowy.

Promocja działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu ich dobrego 
wizerunku.

1. Zgłaszając się bezpośrednio do Urzędu Gminy Lichnowy organizacje mogą umieszczać 
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy informacje i ogłoszenia dotyczące ich 
bieżącej działalności przydatne dla społeczności Gminy Lichnowy.

2. Mieszkańcy Gminy Lichnowy będą informowani o udziale organizacji pozarządowych w 
pracach na rzecz gminy w lokalnych gazetach, na tablicach informacyjnych, na stronie 
internetowej Urzędu Gminy

Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą uzyskać pomoc ze strony 
Urzędu Gminy w Lichnowach w nawiązywaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu 
działania w gminie partnerskiej Gminy Lichnowy.

Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu Współpracy Gminy 
Lichnowy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006r. podmioty 
te mogą zgłaszać Radzie Gminy Lichnowy lub Wójtowi Gminy Lichnowy.

Rozdział V 
Ewaluacja


