UCHWAŁA NR XXIX/309/09
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia na rok 2010 Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy LądekZdrój
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r.
nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiatniea 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Miejska w Ladku-Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. „ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 ze zm.),
2. „uchwale" - rozumie się przez to uchwałę dotyczącą Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz
mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2010.
3. „organizacjach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy.
4. „dotacji" - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.).
5. „konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy.
§ 2. Cele współpracy
1. Działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem
spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Podmioty te kształcą osoby chcące podejmować działania na rzecz
małych społeczności. Dla bieżącej pracy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne znaczenie
ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również ich współpraca z organami samorządowymi. Celem przedstawionego
programu jest wprowadzenie jasnych i czytelnych rozwiązań włączających organizacje w system demokracji lokalnej,
określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych poprzez
powierzanie im wykonania części ustawowych zadań Gminy. Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi
a Gminą Lądek-Zdrój odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
2. Gmina Lądek-Zdrój współpracuje z organizacjami w sferach zadań publicznych, o których mowa w art.
4 ustawy. Za strefy priorytetowe uznaje się:
1) 11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2) 12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) 13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
4) 14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
5) 23) promocji i organizacji wolontariatu,
6) 24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
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oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.
§ 3. Formy współpracy.

5) 23) promocji i organizacji wolontariatu,
6) 24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.
§ 3. Formy współpracy.
1. W roku 2010 współpraca Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami będzie realizowana w następujących formach:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
3) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania
tych kierunków,
4) konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji
oraz przedstawicieli Gminy Lądek-Zdrój.
2. Inne formy współpracy:
1) spotkania organizacji pozarządowych z przedstawicielami Gminy nie rzadziej niż co kwartał, a w razie konieczności
częściej,
2) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów, przygotowaniu sprawozdań,
3) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji ze źródeł zewnętrznych,
4) wzajemna promocja na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w miesięczniku samorządowym „Debaty
Lądeckie”,
5) bezpłatne udostępnianie w miarę możliwości sal oraz sprzętu informatycznego będących w dyspozycji Urzędu
Miasta i Gminy na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych spotkań o charakterze niekomercyjny.
3. Zasady udzielania dotacji.
1) Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić
w formach przewidzianych w ustawie o działalności publicznej i o wolontariacie lub odrębnych przepisach.
2) Dotacje, o których mowa w ww. ustawie, nie mogą być udzielone na:
a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub funduszy celowych na podstawie
przepisów szczególnych,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f) działalność polityczną i religijną.
3) Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego Gmina Lądek-Zdrój informację o nim:
a) opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach www.ladek.pl,
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b) umieści na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju.
§ 4. Zasady koordynacji, monitoringu i sprawozdawczości wdrażania Programu współpracy z organizacjami

3) Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego Gmina Lądek-Zdrój informację o nim:
a) opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach www.ladek.pl,
b) umieści na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju.
§ 4. Zasady koordynacji, monitoringu i sprawozdawczości wdrażania Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi:
1. Co najmniej raz w roku osoba wyznaczona przez Burmistrza do współpracy z organizacjami pozarządowymi
zwraca się do organizacji pozarządowych o opinie w sprawie realizacji Programu.
2. Wszelkie uwagi w sprawie realizacji Programu współpracy z organizacjami spływają w sposób ciągły do
pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miasta i Gminy
w Lądku-Zdroju.
3. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny przekazuje wnioski i zalecenia organizacji pozarządowych
Burmistrzowi Lądka-Zdroju i Radzie Miejskiej w zależności od ich kompetencji lub bezpośrednio jeśli jest to możliwe
do odpowiednich komórek merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy.
4. Konsultacje dotyczące realizacji Programu współpracy na rok następny odbywać się będą w 4 kwartale
każdego roku.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy program współpracy z organizacjami pozarządowymi powstał w oparciu o konsultacje
z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi.
2. Program będzie finansowany ze środków własnych Gminy Lądek-Zdrój.
3. Zobowiązuje się Burmistrza Lądka-Zdroju do przedłożenia Radzie Miejskiej Rocznego Programu Współpracy
oraz przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu do końca marca każdego roku.
4. Organizacja realizująca zadanie z udziałem dotacji z budżetu Gminy Lądek-Zdrój jest zobowiązana do
zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych wzmianki o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju
§ 7. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXVI/183/08 z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w art. 5 ust. 3 /Dz. U. nr 96
poz. 873 ze zm./ nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w art. 5 ust. 3 /Dz. U. nr 96
poz. 873 ze zm./ nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu
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