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                                                                                                  Załącznik 
                                                                                                  do Uchwały Nr XII/87/2011 
                                                                                                  Rady Miasta  Łańcuta  
                                                                                                  z dnia 15 grudnia 2011 r. 

 

 

WIELOLETNI  PROGRAM WSPÓŁPRACY  

Miasta Łańcuta 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na lata 2012 - 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1 

Wprowadzenie 

 

      Wieloletni Program Współpracy  Miasta Łańcuta z Organizacjami Pozarządowymi ma 

służyć rozwojowi miasta i jego mieszkańcom. Mając powyższe na uwadze Rada Miasta 

Łańcuta oraz Burmistrz Miasta Łańcuta, deklarują wolę współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie, na 

zasadach partnerstwa, jawności oraz ścisłego współdziałania przy realizacji zadań miasta. 

Instrumentem służącym do ustalenia zasad wzajemnej współpracy jest wieloletni program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
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ust. 3 ustawy. Program ten, stanowi element polityki społeczno-finansowej Miasta 

Łańcuta, jest wyrazem aktywnej i otwartej polityki Miasta wobec tych organizacji.  

      Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Miasto Łańcut  

z organizacjami pozarządowymi, jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, 

priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego 

realizację. Program określa również tryb powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. 

 

Program stworzono we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach konsultacji 

społecznych z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z dotychczasowej współpracy  

z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta Łańcuta. 

 

 

Rozdział 2 

Informacje ogólne 

 

  § 1.   Ilekroć w uchwale jest mowa : 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),  

2) organizacjach pozarządowych  –  należy przez to rozumieć  niebędące jednostkami 

sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,  

i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające 

osobowości prawnej którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym 

fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4, 

3) programie – należy przez to rozumieć „ Wieloletni Program Współpracy Miasta 

Łańcuta  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie na lata 2012 - 2014”,  

4) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 

ustawy, 

5) dotacji - należy przez to rozumieć dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz 

art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240), 

6) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Łańcut, 

7) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Łańcuta. 

 

 

 

 

 

Rozdział 3 

Cele główne i cele szczegółowe programu 

 

       § 2. Celem współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami jest wspieranie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego i budowanie partnerskich relacji między samorządem,  

a zorganizowanymi grupami mieszkańców oraz zdynamizowanie działań w sferze zadań 

publicznych, podniesienie ich skuteczności i efektywności przy realizacji celów Strategii 

Rozwoju Miasta Łańcuta.  Efektywne wykorzystanie istniejącej społecznej aktywności 

oraz pobudzenie nowych inicjatyw i aktywności społecznej w zaspakajaniu  potrzeb 

mieszkańców miasta Łańcuta. 
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      § 3.  Cele szczegółowe programu to: 

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za lokalną   

      wspólnotę oraz jej tradycję, 

 2) wykorzystanie możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,  

     jako uzupełnienie działań miasta w zakresie nie obejmowanym przez struktury   

     samorządowe, 

 3) poprawę jakości usług publicznych i zapewnienie ich efektywniejszego wykonania, 

 4) integracja środowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów, 

 5) wzmacnianie merytoryczne i instytucjonalne organizacji, 

 6) rozwój wolontariatu.  

 

     § 4. Cele, o którym mowa w ust. 1 i 2 realizowane będą w szczególności poprzez: 

1) określenie kierunków realizacji zadań publicznych, 

2) wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych i podmiotów, o których  mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy, 

3) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu, 

4) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej 

pracy wolontariuszy, 

5) odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań, 

6) aktywizację społeczności lokalnej, 

7) zabezpieczenie w budżecie miasta środków na wykonanie zadań  zleconych 

podmiotom programu, 

8) równy dostęp do informacji oraz wzajemne  informowanie się o planowanych 

kierunkach działalności i współdziałaniu w celu ich zharmonizowania tych kierunków. 

 

 

Rozdział 4 

Zasady  współpracy 

 

     § 5. Współpraca Gminy Miasto Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  

podmiotami odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, praworządności.  

1) Zasada pomocniczości – zgodnie z  którą Miasto Łańcut uznaje ich prawo do 

samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do 

sfery zadań publicznych, i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a także 

wspiera ich działalność i umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach  

i w formie określonych przez ustawę. 

2) Zasada suwerenności stron – zgodnie z którą Miasto Łańcut respektuje odrębność  

i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do 

samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do 

sfery zadań publicznych. 

3) Zasada partnerstwa – oznacza, że organizacje pozarządowe na zasadach i w formie 

określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, 

uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, 

wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania  oraz wykonywania zadań publicznych. 

4) Zasada efektywności – w myśl której Miasto Łańcut wykorzysta współpracę  

z organizacjami pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań społeczno-

ekonomicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji z zachowaniem wymogów 

określonych w ustawie o finansach publicznych. Zasada ta respektowana będzie tak na 

etapie wyboru podmiotu wykonującego zadanie publiczne (w tym przy zlecaniu 
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organizacji pozarządowej) należące do  kompetencji Miasta, jak również na etapie 

kontroli i nadzoru nad jego wykonaniem.  

5) Zasada uczciwej konkurencji – umożliwienie konkurencji pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi a jednostkami publicznymi, które mogą występować o dotację na 

równych prawach. 

6) Zasada jawności – zgodnie z którą Miasto Łańcut udostępnia organizacjom 

pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych i środkach 

przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z 

tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych 

wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich 

porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań. 

7) Zasada praworządności – w myśl której zarówno współpraca, jak również kontrola 

realizacji zadań publicznych przez podmioty wymienione w art. 3, ust. 1 ustawy, 

odbywać się będzie na podstawie i w granicach określonych przez normy prawne. 

 

 

Rozdział 5 

Podmioty programu 

 

    § 6. Głównymi podmiotami realizującymi program są: 

1) Rada Miasta Łańcuta  –  w zakresie kreowania polityki społecznej miasta oraz 

      określenia wysokości środków finansowych na jej realizację, 

2) Burmistrz  – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miasta Łańcuta, 

3) organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty,  o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

– w zakresie realizacji zadań na  terenie miasta  lub na rzecz jego mieszkańców bez 

względu na siedzibę. 

 

    § 7. Zadania Wydziałów Urzędu Miasta Łańcuta i jednostek organizacyjnych Gminy 

    Miasta Łańcuta: 

1) zgłaszanie do projektu budżetu miasta propozycji zadań, do realizacji przez  

organizacje  pozarządowe  oraz podmioty,  o których  mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy, 

wraz z określeniem planowanych  środków finansowych na ich realizację, 

2) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie ogłoszenia   

rozstrzygnięcia konkursów, 

3) monitorowanie realizacji zadań i programu, 

4) opracowywanie i przedkładanie Burmistrzowi informacji o realizacji programu. 

 

 

 

 

Rozdział 6 

Priorytetowe zadania publiczne 

 

     § 8. Zakres zadań, które mogą być realizowane przy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi  oraz podmiotami, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,  obejmuje  

      zadania publiczne w zakresie: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  

3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

4) nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania, 
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5) wypoczynku dzieci i młodzieży, 

6) turystyki i krajoznawstwa, 

7) ratownictwa i ochrony ludności, 

8) przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym, 

9) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa  

w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy. 

 

    § 9. Określony w ust. 1 katalog priorytetowych zadań  nie  wyłącza   możliwości 

wykonywania w latach 2012-2014  innych zadań Miasta we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  mowa w art. 3 ust. 3  

ustawy, 

 

Rozdział 7 

Formy współpracy 

  

     § 10. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których  

mowa w art.3 ust. 3 ustawy, będzie  realizowana w formie zlecania realizacji zadań  

publicznych poprzez: 

1) wspierania organizacji pozarządowych  oraz podmiotów, o których  mowa w art. 3 ust. 

    ustawy,  w realizacji   przez te podmioty zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji 

    na dofinansowanie   realizacji zadania, 

 2) powierzania organizacjom pozarządowym  oraz podmiotom, o których  mowa w art. 3  

     ust. 3 ustawy,  realizacji  zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na    

     finansowanie realizacji zadania. 

 

     § 11. Wspieranie oraz powierzanie, o którym mowa w ust.1 odbywa się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba ze przepisy odrębne przewidują inny 

tryb zlecania. 

 

     § 12. Miasto –  w miarę możliwości  -  wspiera organizacje pozarządowe  oraz 

podmioty, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,   w szczególności poprzez: 

1) organizowanie konsultacji, seminariów i szkoleń, 

2) udostępnianie formularzy  ofert  na  realizację zadań Miasta i   sprawozdań  z  ich 

    wykonania, 

3) pomoc w uzyskiwaniu lokali na statutową działalność lub ich udostępnianie –                            

 z  zasobu  Miasta - na preferencyjnych zasadach, 

4) nieodpłatne udostępnianie podmiotom, obiektów sportowych na cele realizacji zadań  

zgodnie z uchwałą Nr XXIV/166/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 23 stycznia  

2009 r., 

5) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy podmiotów w skali lokalnej, krajowej   

i międzynarodowej, 

6) udzielanie rekomendacji podmiotom, 

7) promocję działalności podmiotów, poprzez zamieszczanie na stronie internetowej    

 Miasta informacji dotyczącej działań organizacji, w tym działań podejmowanych     

 wspólnie z miastem. 

 

     § 13.  Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,                                  

w okresie otrzymywania dotacji są zobowiązane do zamieszczania w swoich  

materiałach informacyjnych zapisów  o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez 

Miasto. 
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Rozdział 8 

Okres realizacji programu 

 

      § 14.Wieloletni Program współpracy Gminy Miasto Łańcut z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  realizowany będzie od           

1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 

 

Rozdział 9 

Sposób realizacji programu 

 

     § 15. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywać się 

będzie na podstawie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta 

Łańcuta na zasadach określonych w ustawie. 

 

     § 16. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą  

z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 12.  ustawy. 

 

     § 17. Zgodnie art. 19a ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. ustawy 

może zlecić w/w podmiotom z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania 

publicznego. 

 

     § 18. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Łańcuta  są aktualizowane 

dane dotyczące organizacji pozarządowych, a w szczególności: 

1) zadań publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości 

środków finansowych przeznaczanych z budżetu Miasta na realizację tych zadań, 

2) ogłaszanych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i ich rozstrzygnięć, 

3) konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

 

Rozdział 10 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

  

      § 19. Zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym do realizacji w latach 

2012 – 2014 będą finansowane w ramach budżetu Miasta określanym w każdym roku 

obowiązywania Programu.  

      § 20. Cele i planowane działania w wybranych zakresach zadań publicznych do 

realizowania we współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z kwotami w 2012 r. 

określa załącznik nr 1 do niniejszego programu. 

 

 

Rozdział 11 

Sposób oceny realizacji programu 

 

      § 21. Burmistrz Miasta Łańcuta dokonuje oceny realizacji programu. 
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      § 22. Burmistrz Miasta Łańcuta przedkłada sprawozdanie z realizacji niniejszego 

programu Radzie Miasta   Łańcuta w terminie do 30 kwietnia każdego roku  za poprzedni 

rok. 

 

     § 23. Sprawozdanie zostanie  opracowane zgodnie z  wyznaczonymi wskaźnikami 

informującymi o: 

1) ilości ogłoszonych konkursów ofert, 

2) tematyce  zadań publicznych, 

3) ilości złożonych ofert na realizację  zadań, 

4) liczbie ofert odrzuconych, 

5) ilości umów zawartych na realizację zadań publicznych, 

6) łącznej sumie przekazanych dotacji, 

7) liczbie organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu                      

o dotacje udzielone z budżetu miasta Łańcuta, 

8) opisie i rezultatach zrealizowanych zadań. 

 

 

Rozdział 12 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania    

                ofert w otwartych konkursach ofert 

 

      § 24. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez 

organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Miasto otwartych konkursów ofert. 

 

      § 25. Komisje Konkursowe powołuje w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta Łańcuta. 

 

      § 26. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza, osoby 

reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 

z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. W pracach 

komisji konkursowej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym, osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 

konkurs dotyczy. 

 

      § 27. Przewodniczącego Komisji Konkursowej wskazuje Burmistrz. 

 

      § 28. Regulamin pracy komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na 

realizację zadań publicznych Gminy Miasta Łańcuta określa w drodze zarządzenia 

Burmistrz Miasta Łańcuta. 

 

      § 29. Komisja wypracowuje stanowisko wobec poszczególnych ofert i przedstawia je  

w formie pisemnej listy ocenionych projektów z przypisaną im oceną  i proponowaną 

propozycją przyznania dotacji. 

 

     § 30. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty 

przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Miasta Łańcuta. 

 

     § 31. Informację o wyborze najkorzystniejsze oferty i udzieleniu  dotacji na realizację 

zadań będą podane do publicznej wiadomości  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu  

i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu. 
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Rozdział 13 

       Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

 

      § 32. Projekt Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 

tworzony był przez  Wydziały urzędu współpracujące z organizacjami pozarządowymi.  

 

      § 33. Projekt programu podlegał konsultacjom z organizacjami pozarządowymi 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu www.lancut.pl, w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu oraz był dostępny w siedzibie urzędu, Plac Sobieskiego 18 

przez okres  

7 dni. W okresie tym istniała możliwość wyrażania opinii na piśmie, które należało złożyć 

w Kancelarii Ogólnej urzędu lub w formie elektronicznej na adres urząd@um-lancut.pl.   

 

      § 34. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna opinia od organizacji pozarządowej 

dotycząca projektu Wieloletniego Programu Współpracy miasta Łańcuta  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy    

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 

2012 – 2014, która pozytywnie oceniła przedłożony projekt Programu. 

 

      § 35. Po upływie terminu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt 

Programu przedłożony został Burmistrzowi do zatwierdzenia i przedłożony Radzie Miasta 

celem jego uchwalenia. 

 

      § 36. Informacja o wynikach konsultacji została podana do publicznej wiadomości  

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łańcuta oraz 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. 

 

 

Rozdział 14 

Postanowienia końcowe 

 

      § 37. Za realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy 

odpowiadają pracownicy Urzędu Miasta Łańcuta oraz kierownicy jednostek 

organizacyjnych gminy, realizujących dany rodzaj zadań publicznych.  

http://www.lancut.pl/
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