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Za r.t:ą d ze nie

Nr 11 81ZJ2020
Burmistrl.8 Lubska

z dnia 12

października

2020 r.

w sprawie ustalenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji " Rocznego programu
WSI)ó1lwacy Gminy Lubsko z organizacjami poza rządow y mi oraz podmiotami prowadzą cy mi
d z iałalność po ży tku publicznego na rok 2021 "

Na podstawie art. Sa usU ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o d z i a ł a ln ośc i pożytk u publicznego i o
wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz w zw i ązk u z § 5 ust. I uchwały Nr XLl X/38211O
Rady Miejsk iej w Lubsku z dn ia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z radam i działa ln ości pożytku publicznego lub organizacjami pozarząd owymi
i
podmiotami wym ienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z d nia 24 kwietn ia 2003 ro ku o d z i a łal n ości pożyt ku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach d otyczącyc h
dz i ałalności statutowej tych organizacj i zarządza się, co n astępuje:
§ 1. 1. Ustala s i ę p rze prowad z i ć z organ izacj ami p ozarządowy mi i podmiotam i p rowad zący mi
pozytku publicznego konsultacj i w formie on-line projektu uc h wały w sprawie " Rocznego
programu współpracy Gm iny Lubsko z organizacjami pozarządowym i oraz podmiotami prowadzący mi
d zi ała l ność pożytku publicznego na rok 202\".
d z i a ła l ność

2. Projekt uc h wały w spraw ie przyjęcia "Rocznego program u ws pó łpracy Gm iny Lubsko z
organizacjami pozarządowy m i oraz podmiotami prowadzącymi d ziała ln ość pożytk u publicznego na rok
2021" stanowi za łączn ik N r l niniejszego zarząd zen i a.
3. Ce ł e m konsul tacj i jest poztHll1ie stanow iska sektora POZ.1rL1dowego w zakresie proj ektu uchwaly
będącej przedmiotem konsultacj i.

§ 2.

l.zarządzenie

wraz z projektem

uchwały

zamieszczone zostan ie;

l) na stornie internetowej U rzędu Miejsk iego w Lubsku,
2) w Biuletynie Informacj i Pub licznej Gm iny Lubsko,
3) na tab łi cy ogłoszcll Urzęd u Miejsk iego w Lubsku.
§ 3. I. Konsultacje od bywaj ą s i ę poprzez zl oże ni e przez uprawnione podmioty op in ii i uwag w
sprawie przed miotowego projektu u chwały. Opin ie i uwagi m ożna s kladać w nastę pujący sposób;
I) w formie elektronicznej na adres e-ma il:

sekrete l. iat@ lllbsko.pllubmdrcwniak@łubsko.p l

2) pocztą t radycyj n ą na adres; Urząd Miej ski w LlI bsku, pl. Wo ln ośc i 1,68-3 00 Lubsko z dopiskiem "
Uwagi do Rocznego Programu Wspó ł pracy Gminy Lubsko z organizacjam i pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącym i dz i a łalność pożytku pub licznego na rok 202 1 " .

•

3) osobiście poprzez zł ożenie Formularza uwag w biurze podawczym w ratuszu (pak. Nr l)
Miej skiego w Lu bsku, pl. Wolnośc i 1, 68-300 Lubsko.
2. Formularz zgłosze n ia opini i i uwag do projektu w/w
niniejszego zarządzen i a.
§ 4. Termin rozpoczęcia konsu ltacj i ustala
ustala s i ę nn dzień 30. 10.2020 r.

§ S. Wykonanie Zarządzen i a powierza
Miejskiego w Lubsku.
§ 6. Zarządze n ie wchodzi w

życ i e

się

się

uc h wa ły

Urzęd u

stanowi załącznik N r 2 do

na dzie ń 16.\ 0.2020 r. Tenn in zakOllczenia konsultacji

Naczelni kowi

Wydz i a łu

Edukacj i i spraw

z dniem podp isania.

rn"strz
lali

Spo łecznyc h Urzęd u

Projekt
Załącznik

Nr 1 do
Nr 118/z/2020

Zarządzenia

Burmistrza Lubska
z dnia 12.10.2020 r.

UCHW ALA NR ................... ./................2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBSku
z dnia ................ . 2020 1".

w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 1". o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 1". poz. 713 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 l". poz. 1057ze zm.) uchwala się, co
następuje:

§ l. Uchwala się "Roczny program współpracy Gminy Lubsko z organizacjami
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"

pozarządowymi

oraz

l.
Postanowienia ogólne
Rozdział

§ 2. l. Podstawą Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, zwanego dalej
"Programem", jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j .
Dz. U. z 20201". poz. 1057ze zm.)
2.

Ilekroć

w programie jest mowa o:

l) "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 1". o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 20201". poz. 1057ze zm.),
2) "Gminie" - rozumie
3)

"Urzędu

się

przez to

Miejskiego"- rozumie

Gminę

się

działalności pożytku

publicznego i o

Lubsko,

przez to

Urząd

Miejski w Lubsku ,

4) "podmiotach Programu" - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
działalność pożytku publicznego, o których mowa wart. 3 ustawy,

prowadzące

5) "dotacjach" - należy przez to rozumieć podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu
gminy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadal1 zleconych do realizacji organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom wymienionym ;yv art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 1". o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)
5) "konkursie" - rozumie
ustawy

się

6) "Burmistrzu" - rozumie

przez to otwmiy konkurs ofert, o którym mowa wart. 11, ust. 2 i w mi. 13

się

Burmistrza Lubska.
Rozdział 2.
Cele programu

§ 3. l. Celem głównym programu jest budowanie i umacniane palinerstwa
organizacjami pozarządowymi .
2. Celami szczegółowymi programu są:
l) poprawa jakości

życia,

poprzez

pełniejsze

2) pomoc dla osób wymagających

stałej

pomiędzy samorządem

zaspokajanie potrzeb mieszkal1ców Gminy Lubsko;

opieki profilaktycznej z zakresu pomocy społecznej;

a

3) tworzenie warunków

sprzyjających

do rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy;

4) rozwój nauki i kultury na terenie gminy;
5) integracja podmiotów

realizujących

zadania publiczne;

6) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego
7) wzmocnienie

potencjału

organizacji

osiągnięć;

pozarządowych;

8) racjonalne wykorzystanie publicznych

środków

finansowych;

9) rozwijanie partnerstwa publiczno-społecznego.

Rozdział 3.
Zasady współpracy

§ 4. 1. Współpraca Gminy Lubsko z podmiotami Programu wynika z woli partnerów i opiera się na
zasadach:
1) pomocniczości , która oznacza, że Burmistrz Lubska zleca realizację zadatl publicznych, a podmioty
Programu zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania
odbiorców;
2)

suwerenności stron, która oznacza, że partnerzy mają prawo, w ramach zawartych umów, do
samodzielnego wyboru sposobu, metod, czasu i miejsca realizacji zadań oraz osób je realizujących, a także
przyjmują na siebie odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych efektów;

że partnerzy dążą do kompromisu, uwzględniają zgłaszane uwagi, wyjaśniają
siebie nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują pomysły, wymieniają
informacje, aktywnie uczestniczą we współpracy;

3) partnerstwa, która oznacza,
rozbieżności,

4)

wysłuchują

efektywności,
osiąganie

która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań publicznych
maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów;

5) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni i uczciwi, działania i
procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań publicznych mają
jednakowy dostęp do informacj i i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje.
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy współpracy

§ 5. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zada!'} publicznych, o
których mowa wart. 4 ust. l ustawy, o ile te zadania są zadaniami Gminy.
Rozdział

5.

Formy współpracy
§ 6. 1. W 2021
formach:

l'. współpraca

z organizacjami

pozarządowymi będzie

realizowana w

następujących

1) zlecania zadania publicznego może odbywać się w trybie otwartego konkursu ofert chyba,
odrębne przewidują inny tryb zlecenia, w formie:

że

przepisy

a) powierzania wykonywania zadatl publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspierania wykonywania zadatl publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji,
2) organizacje pozarządowe

mogą

z własnej inicjatywy złożyć

ofertę

realizacji zadaó publicznych;

3) na wniosek organizacji pozarządowej Gmina może zlecić tej organizacji z pominięciem otwartego
konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym, zgodnie z przepisami określonymi
w alt. 19a ustawy,
4) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach
zharmonizowania tych kierunków,

działalności

i współdziałanie w celu

5) konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w
Lubsku w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy,

[Worzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli
organizacji pozarządowych, oraz przedstawicieli właściwych organó
w administracji publicznej,
2. Inne formy

współpracy:

1) pomoc w organizacji spotkal) i szkoleń typu non-profit, w tym
w zakresie bezpłatnego użyczenia
pomieszczetl i środków technicznych;
2) wsparc ie meryto ryczne i infrast ruktur alne organi zacji,
3) przeka zywan ie inform acji o realiza cji zadań public znych,
4) prowa dzenie elektro niczne j bazy danyc h organi zacji,
5) konsul towan ie dokum entów strateg icznyc h i uchwał Rady
Miasta dotyczących działalności
statuto wej organi zacji, zgodni e z obowiązującymi przepis ami;
6) podejm owani e inicjat yw integrujących organi zacje wokół zadań
ważnych dla lokaln ego
środowiska,

7) wzajem nie inform owani e się o planow anych kierun kach działal
ności i współdziałaniu w celu
zharm onizow ania tych kierun ków,
8) organi zacja lub współudział w organi zowan iu szkoleń, konfer
encji, spotkań służących wymia nie
doświadczeń, podnie sieniu sprawności funkcj onowa
nia i profes jonaliz acji działań organi zacji,
9) inicjow anie lub współorganizowanie szkole{l dotyczących międz
y innym i pozysk iwania środków
z fundus zy Unii Europ ejskiej ,
10) używanie bądź wynaj mowa nie na prefer encyjn ych warun kach
lokali na spotka nie i prowa dzenie
działalności przez organi zacje.
Rozdział 6.
Priory tetowe zadani a publiczne

§ 7. Ustala się następujące
pozarządowym:

zadania jako priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organiz
acjom

1. W zaliTesie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoc
zynku dzieci i młodzieży oraz
edukac ji, oświaty i wychowania:
1) organizacja czasu wolneg o dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku
zimow ego i letniego,
2) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podsta wowyc
h i gimnazjalnych, dla szkół
których organem prowadzącym jest gmina,
3) wymiana zagraniczna dzieci i młodzieży organizowana dla ucznió
w
dla których organem prowadzącym jest gmina,

szkół

podsta wowyc h i gimnazjalnych,

4) organizacja konkursów o wybitnych walorach wychowawczych
i edukac yjnych oraz przedsięwzięć
promujących postaw y proeko logiczn e i prozdrowotne,
5) tworzenie warunków dla rozwoju talentów dzieci i młodzieży.

2. W zakres ie wspier ania i upowszechniania kultur y fizycznej i sportu
:
1) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sPOJtowo-rek
reacyjnych oraz innych form
aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszk
aI1ców gminy,
2) uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjny
ch o charakterze ponadgminnym,
3) wspieranie merytorycznej
4) zakupu

sprzętu

działalności

klubów spOJtowych,

spOJtowego i ubral'l sportowych,

5) stworzenie dzieciom i młodzieży oferty
6)

działania

spędzania

wolnego czasu,

w zakresie tworze nia warunków, w tym organizacyjnych,

sprzyjających

rozwojowi sportu.

3. W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnoty gminnej,
podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
1) Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych

służących

pielęgnowania polskości

i

promocji gminy.

4. W zakresie kultury:
1) Upowszechnianie i promocja rodzimej

twórczości

kulturalnej.

5. W zakresie działalności wspomagającej osoby niepełnosprawne:
1) Przedsięwzięcia służące integracj i osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

6. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
1) wspieranie

działa6 promujących

styl

życia

bez

uzależnie6,

2) wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przy udziale dzieci i młodzieży, skierowanych
do grup rówieśniczych i społeczności lokalnych,
3) wszelkie

działania mające

na celu pomoc osobom w trudnej sytuacji

4) )prowadzenie działań profilaktycznych wspartych
rekreacyjnymi, muzycznymi i edukacyjnymi.

życiowej.

różnymi

przedsięwzięciami

sportowo-

7. W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
1) Wspieranie placówek wsparcia dziennego.
Rozdział 7.
Okres realizacji programu

§ 8. 1. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021
zastrzeżeniem

I'.

do 31 grudnia 2021 r., z

ust. 2.

2. Termin realizacji poszczególnych zada6 określony będzie w warunkach konkursu ofert lub innych form.
Rozdział 8.
Sposób realizacji programu

§ 9. l. Za realizację zada6 objętych programem współpracy odpowiada Burmistrz Lubska.
2. Zlecanie realizacji zada6. Gminy Lubsko organizacjom odbywać się będzie wg zasad określonych w
ustawie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb
zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach
odrębnych (w szczególności i na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach
publicznych z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).
3. Otwmty konkurs ofeli ogłaszany jest przez Bu;:mistrza Lubska, a szczegółowe warunki konkursowe
stanowią załącznik ogłoszenia, który zostanie opublikowany na stronie internetowej, w BlP oraz w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku.
4. Zlecenie realizacji zada6 organiza~jom
zasadach określonych wart. 19a ustawy.
Wysokość środków

pozarządowym

w trybie pozakonkursowym odbywa się na

Rozdział 9.
przeznaczonych na

realizację

programu

§ 10. W 2021 roku na realizację zada6 publicznych objętych niniejszym programem planuje się
kwotę w wysokości 963 000,00 zł. W razie nie wykorzystania środków finansowych
przeznaczonych na realizację poszczególnych zada6 priorytetowych, dopuszcza się możliwość przenoszenia, w
roku budżetowym, niewykorzystanych środków w ramach pozostałych priorytetów.

przeznaczyć

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu

§ 11. l. Burmistrz Gminy Lubsko dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania powierzonego lub
'
spieranego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.
2. Monitorowanie form współpracy z organizacjami
mierników efektywności współpracy, które dotyczą:

pozarządowymi

odbywa

się

poprzez analizowanie

l) liczby ogłoszonych otwaJiych konkursów ofeli;
2) liczby ofeli, które

wpłynęły

od organizacji;

3) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadat'1 publicznych w ramach środków finansowych
przekazanych organizacjom przez gminę;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadat'1 publicznych przez
organizacje;
5) liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działat'1 publicznych realizowanych przez organizacje;
6) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i gminę;
7) stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadaJ1 publicznych z priorytetami
programie.

przyjętymi

w

3. Po zakot'1czeniu Programu Burmistrz Lubska przedstawi Radzie Gminy informację o sposobie realizacji
Programu dnia 31 maja roku następującego po roku sprawozdawczym oraz opublikuje w Biuletynie Informacji
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia oraz o przebiegu konsultacji

§ 12. I. Projekt Programu był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami poprzez
zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubsku, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszet'1 Urzędu Miejskiego w Lubsku.
2. Uwagi i wnioski do projektu Programu można było składać w terminie 14 dni od daty zamieszczenia
projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubsku, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszet1 Urzędu Miejskiego w Lubsku.
3. Po przeprowadzonych konsultacjach został sporządzony protokół i zamieszczony na stronie internetowej
Miejskiego w Lubsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszel1 Miejskiego w
Lubsku.
Urzędu

Tryb

powoływania

i zasady

działania

§ 13. 1. Komisja konkursowa i jej

Rozdział 12.
komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert

przewodniczący powoływana jest

przez Burmistrza Lubska.

2. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje
w ramach ogłoszonych przez Gminę otwartych konkursów ofert.

pozarządowe

3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Lubska w liczbie od 3 do 4 osób oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych.
4. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które
pracownicy, którzy są związani z taką organizacją.
5.

Członkowie

komisji konkursowej przed

rozpoczęciem działalności

biorą udział

komisji

w konkursie, ani

składają oświadczenie

o

bezstronności.

6. W pracach komisji mogą uczestniczyć osoby posiadąjące specjalistyczną wiedzę w dziedzinie
zakres zadat'1 publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą zostać zapraszane przez
Burmistrza Lubska lub komisję konkursową.
7. Komisja obraduje zawsze w składzie, co najmniej 3 członków.
obejmującej

8. Przewodniczącym komisji konkursowej jest osoba wskazana przez Burmistrza Lubska.
9. Terminy i miejsce zebrat'l Komisji ustalane są przez Przewodniczącego Komisji.

10. Tryb pracy Komisji oraz kryteria skali ocen ofert określ a regulamin
zarządzenia do danego konkursu ofert.

będący załącznikiem

do

11. Komisja sporządza protokół konkursu, podpisany przez Przewodniczącego i członków, który
przedstawia Burmistrzowi Lubska. Protokół zawiera ocenę ofert wraz propozycją przyznania dotacji.
12. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Lubska po zapoznaniu

się

z opinią Kom}sji Konkursowej.

13. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość
przyznawanych środków ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, siedzibie Urzędu Miejskiego w
Lubsku i stronie internetowej.
Rozdział

Postanowienia

13.
końcowe

§ 14. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych
organizacjom pozarządowym i podmiotom aniżeli przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, stosuje się tryb w nich określony.
§ 15. Wykonanie

§ 16.
po

Uchwała

upływie

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi Lubska.

podlega ogłoszeniu w Dzienniku
14 dni od dnia ogłoszenia.

Urzędowym

Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie

Załącznik

Nr 2 do
Zarządzenia Nr 118/z/2020

Burmistrza Lubska
z dnia 12.10.2020 r.

FORMULARZ
OPINII

ZGŁASZANIA

Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany
Uchwała w sprawie:
1.

§/Art.
2. ... .. ........................... .... .... .. . ...... ......... ....... . ......... .. . ......... .. ... ...... . . .. ..... ... ........ ... ... ... .

Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu (w przypadku propozycji
dodania nowego przepisu, w polu 3 wpisać należy: NOWY PRZEPIS/ZAPIS

3 . ........... .... ................................... . ......... .. ...... . .... . . ......................... . ........ ... ........... . ... .

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany/wprowadzenia nowego zapisu

4 . .......... .............. . .. .. ..... ...... ....... .. ..... .. . .......... .. ....... .. .. .... .. . .. ............. .... ......... . .......... . .

Metryczka
Podmiot zgłaszający
Osoba do kontaktu w sprawie
Telefon/fax
E-mail lub adres pocztowy
Podpis i pieczęć

zgłoszonej

opinii

