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WPROW ADZENIE 

§ l. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej oraz 
wykonuje przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych o charakterze 
lokalnym, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie wspierają samorząd w rozwiązywaniu problemów 
określonych grup społecznych, zaspakajając tym samym część istotnych potrzeb 
mieszkańców. Działania Miasta Łańcuta oraz działania, jakie podejmują organizacje 
pozarządowe uzupełniają się, co pozwala na efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie 
zadań publicznych. 
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. 
Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów administracji 
rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Instrumentem służącym do ustalenia zasad wzajemnej współpracy jest roczny program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy. Program ten, stanowi element polityki społeczno - finansowej Miasta Łańcuta, jest 
wyrazem aktywnej i otwartej polityki miasta wobec tych organizacji. Określa obszary, formy 
oraz zakres współpracy organów samorządowych Miasta Łańcuta z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego, jednocześnie wskazuje zakres 
przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zaplanowaną wysokość 
środków finansowych przeznaczonych na jego realizację. 

POST ANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o: 
l) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 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 utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje 
i stowarzyszenia, (z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy), 

3) podmiotach, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy- należy przez to rozumieć 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 wolności sumienia 
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, 
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 20 l O r. 
o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia 
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
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przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy 
i pracowników, 

4) Programie - należy przez to rozumieć "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 2016 rok", 

5) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 
ust. 2 i art. 13 ustawy, 

6) dotacji - należy przez to rozumieć środki finansowe na sfinansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadania publicznego, w rozumieniu art. 127 ust. l pkt l lit. e 
oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

7) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Łańcut, 
8) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Łańcuta. 

CELE PROGRAMU 

§ 3. 1. Celem głównym współpracy Miasta z organizacjami jest podnoszenie poziomu 
życia mieszkańców Łańcuta oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych 
poprzez wspólne podejmowanie działań przez Miasto i organizacje. 

2. Cele szczegółowe: 
l) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej Łańcuta, 

2) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, 
3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, 
4) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 
5) poprawa współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem pozarządowym 

a administracją publiczną, 

6) promocja działalności pożytku publicznego, środowiska organizacji pozarządowych oraz 
ich integracji i rozwoju, 

7) promocja i rozwój wolontariatu. 
3. Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie w szczególności poprzez: 

l) określenie kierunków realizacji zadań publicznych, 
2) wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa 

wart. 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) usprawnienie komunikacji między Urzędem Miasta a organizacjami pozarządowymi , 

9) równy dostęp do informacji oraz wzajemne się informowanie o planowanych kierunkach 
działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków, 

1 O) wzmacnianie potencjału organizacji poprzez dostęp do informacji i szkoleń oraz 
wspieranie powstawania nowych organizacji. 
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ZAKRES I ZASADY WSPÓLPRACY 

§ 4. l. Obszar współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami obejmuje sferę zadań 
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Współpraca Miasta Łańcuta z organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz 
praworządności: 

l) Zasada pomocniczości oznacza współpracę władzy samorządowej z podmiotami 
programu, opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, dążących do jak najlepszych 
efektów w realizacji zadań publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, 
profesjonalny i terminowy. 

2) Zasada suwerenności oznacza, że strony mają prawo do niezależności, równości 

i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania 

problemów i zadań. 
3) Zasada partnerstwa oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów 

w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych 
celów. 

4) Zasada efektywności polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów 
w realizacj i zadań publicznych. 

5) Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad 
współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania realizatora zadania 
publicznego. 

6) Zasada praworządności oznacza, że współpraca jak i kontrola realizacji zadań odbywać 
się będzie na podstawie i w granicach określonych przez normy prawne. 

FORMY WSPÓLPRACY 

§ 5. l . Współpraca Miasta z podmiotami Programu realizowana będzie w następujących 
formach finansowych i pozafinansowych: 
l) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych 

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności 

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków oraz przyjmowania wniosków 
i opinii do projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej podmiotów programu, 
3) pomocy organizacyjnej przy realizacji zadań, 
4) organizacji szkoleń. 

2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, 
w okresie otrzymywania dotacji zobowiązane są do zamieszczania w swoich materiałach 
informacyjnych zapisów o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Miasto. 

ZAKRES PODMIOTOWY WSPÓLPRACY 

§ 6. Podmiotami realizującymi postanowienia Programu w zakresie współpracy Miasta 
Łańcuta z organizacjami pozarządowymi są: 

l) Rada Miasta Łańcuta - w zakresie kreowania polityki społecznej Miasta oraz 
określenia wysokości środków finansowych na jej realizację, 
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2) Burmistrz - w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miasta Łańcuta, 
3) Urząd Miasta Łańcuta - w zakresie realizacji szczegółowych celów Programu, 
4) Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy

w zakresie realizacji zadań na terenie miasta lub na rzecz jego mieszkańców bez 
względu na siedzibę . 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

§ 7. Program współpracy Miasta z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi 
jest programem rocznym i będzie realizowany od l stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 
roku. 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

§ 8. W 2016 r. Miasto planuje zlecić realizację następujących zadań publicznych: 

Lp. Wysokość 

Nazwa zadanie środków 

finansowych 
przeznaczonych 

na realizację 
zadania 

l. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW A NARODOWEGO 60 000 zł 

l ) Organizacja plenerów, warsztatów, konkursów 10 000 zł 
i przeglądów z zakresu muzyki, plastyki i fotografii 

2) Organizacja imprez kulturalnych (pikniki, festyny, 20 000 zł 
festiwale) 

3) Działania artystyczne i kulturalne 15 000 zł 
4) Organizacja koncertów muzycznych w Łańcucie 15 000 zł 

2. KUL TURA FIZYCZNA 150 000 zł 

Wspieranie działalności klubów sportowych 150000zł 

3. POMOC SPOLECZNA 60 000 zł 

Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla potrzebujących 60 000 zł 

4. OŚWIATA IWYCHOWANIE 38 000 zł 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 38 000 zł 
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5. OCHRONA ZDROWIA 142 000 zł 

l) Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci 55 000 zł 
i młodzieży 

2) Organizacja wsparcia i pomocy osobom z problemem 25 000 zł 
alkoholowym 

3) Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla 30 000 zł 
dzieci i młodzieży jako fonna przeciwdziałania 
uzależnieniom 

4) Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci 16 000 zł 
i młodzieży 

5) Organizacja zajęć kulturalnych i artystycznych 16 000 zł 

promujących zdrowy styl życia 

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 000 zł 
PRZECIWPOŻAROWA 

Finansowanie działalności OSP 7 000 zł 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

§ 9. l . Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację Programu została 
zaplanowana w kwocie: 457 000 zł. 

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. l może ulec zwiększeniu w trakcie roku 
budżetowego. 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

§ 10. l. Zadania Wydziałów Urzędu Miejskiego w Łańcucie i jednostek 
organizacyjnych Miasta Łańcuta: 
l) zgłaszanie do projektu budżetu miasta propozycji zadań, do realizacji przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy, wraz z określeniem 
planowanych środków finansowych na ich realizację, 

2) konsultowanie z organizacjami oraz innymi podmiotami projektów Programu, 
3) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie ogłoszenia, oraz 

rozstrzygnięcia konkursów, 
4) monitorowanie realizacji zadań i Programu, 
5) opracowywanie sprawozdania z realizacji Programu. 

§ 11. l. Zlecanie realizacji zadania publicznego, może mieć fonnę: 
l) powierzania wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego 

realizacji, 
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2) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, 
2. Organizacjom zapewnia się stałe wsparcie merytoryczne w zakresie realizowanego 

zadania, udzielane przez pracowników Urzędu Miasta Łańcuta. 
3. Powierzanie realizacji zadania, może nastąpić również poprzez zakup usług na 

podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. 

§ 12. l. Zlecanie zadań, o których mowa w § 11 ust. l pkt l, 2 następuje w trybie 
otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

2. Konkursy dotyczące zadań określonych w § 8 ogłasza Burmistrz Miasta Łańcuta . 

3. Szczegółowe zasady, tryb przeprowadzania konkursu i sposób jego rozstrzygnięcia 
oraz wysokość przyznanej dotacji określa Burmistrz. 

4. Rozpatrzenie oferty może być uzależnione od złożenia w określonym terminie 
dodatkowych informacji lub dokumentów będących w posiadaniu podmiotu składającego 
ofertę. 

5. Zlecanie realizacji zadań publicznych może być realizowane z pominięciem 

otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy. 

TRYB POWOLYW ANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO 
OPINIOW ANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

§ 13. l. Burmistrz Miasta Łańcuta powołuje komisję konkursową w celu opiniowania 
ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Komisja ta składa się z przedstawicieli 
Urzędu Miasta Łańcuta, przedstawicieli jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli 
organizacji wskazanych przez organizacje z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje 
biorące udział w konkursie. 

2. Skład komisji określa Burmistrz Miasta Łańcuta. 
3. Zasady działania komisji określa Burmistrz w drodze zarządzenia. 

INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PPRZEBIEG 
KNSULTACJI 

§ 14. l. Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi opracowywany 
jest przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Łańcuta 

2. Hannonogram prac nad projektem Programu został przygotowany w Wydziale 
Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia i zakłada następujące terminy: 
a) przygotowanie projektu Programu W spółpracy - do 24 listopada 2015 roku, 
b) konsultacje społeczne projektu Programu w formie: 

- badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Łańcuta i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta- uwagi będą przyjmowane na piśmie na adres Urzędu 
Miasta Łańcuta ul. Pl. Sobieskiego 18, 37 - l 00 Łańcut lub za pomocą poczty 
elektronicznej na adres: organizacje@um-lancut.pl od 25 listopada 2015 roku do 
7 grudnia 2015 roku, 
- zgłaszania uwag na spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Miasta Łańcuta w dniu 
7 grudnia 2015 roku o godz. 16°0, 

c) przedłożenie projektu Programu Przewodniczącemu Rady Miasta Łańcuta do dnia 
9 grudnia 2015 roku, 
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d) przyjęcie Uchwały w sprawie 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 2016 rok. 

3. Konstrukcja Programu oparta jest o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności 
ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. W procesie tworzenia Programu uwzględnia się wnioski i postulaty zgłaszane przez 
organizacje pozarządowe, a także założenia programowe, zadaniowe i finansowe wydziałów 
oraz jednostek merytorycznych. 

5. Po uchwaleniu przez Radę Miasta Uchwały w sprawie Programu zostanie ona 
opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Łańcuta oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej a także wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

§ 15. l. Oceny realizacji programu dokonuje Burmistrz Miasta Łańcuta na podstawie 
sprawozdań składanych przez organizacje z wykonywanych przez nie zadań objętych 
umowami na udzielenie dotacji. 

2. Wskaźnikami efektywności realizacji Programu są w szczególności: 
l) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, 
4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, 
5) liczba ofert odrzuconych, 
6) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje 

udzielone z budżetu miasta, 
7) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Łańcuta na realizację 

zadań publicznych przez organizacje, 
8) tematyka i opis zrealizowanych zadań publicznych. 

3. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań Programu współpracy zajmuje 
się właściwy merytorycznie wydział. 

4. Organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji 
Programu w trakcie organizowanych spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta Łańcuta, jak 
też bezpośrednio do pracownika, którego zadaniem jest współpraca z organizacjami. 
Uzyskiwane w czasie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące 
realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej i przyszłej 
współpracy Miasta z organizacjami. 

5. W terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku zostanie przedłożone Radzie Miasta 
Łańcuta sprawozdanie z realizacji niniejszego Programu, w którym dokonana zostanie ocena 
stanu współpracy Miasta z organizacjami. Ponadto sprawozdanie z realizacji Programu 
zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej jak i na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Łańcuta. 

6. Wnioski z oceny Programu oraz sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 stanowić 
będą wskazówki dla tworzenia kolejnych programów współpracy Miasta Łańcuta 

z organizacjami pozarządowymi. 
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POST ANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16. l. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Programem zastosowanie mają 

przepisy: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach 
publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny. 

2. Każdorazowa zmiana w Programie wymaga przyjęcia uchwałą Rady Miasta Łańcuta. 
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