UCHWAŁA NR III/29/2006
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Łowicza
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr142, poz.1591,
z 2002 toku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96,
poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135,
z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz.
2104, z 2006roku Nr 94, poz. 651) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Miasta Łowicza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok
2007” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łowiczu
/-/ Henryk Zasępa

Załącznik do uchwały Nr III/29/2006
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 grudnia 2006r.

Program współpracy Miasta Łowicza z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007.
Aktywna
działalność

działalność organizacji pozarządowych i prowadzących

poŜytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa

demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym działalność lokalną.
Współpraca Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, wiąŜe się z realizacją
zasady pomocniczości, słuŜy takŜe umacnianiu uprawnień obywateli i ich
wspólnot.

Głównym

optymalnych

zadaniem

warunków

samorządu
do

lokalnego

jest

funkcjonowania

stwarzanie

społeczeństwa

demokratycznego, jego rozwoju i zaspokajania potrzeb w róŜnych dziedzinach
Ŝycia. Mając na celu poprawę warunków Ŝycia społeczności lokalnej oraz
wsparcie swoich mieszkańców w działalności społecznej Rada Miejska
przyjmuje program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§1.1 Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Miasta Łowicza z
organizacjami pozarządowymi na rok 2007”, zwanym dalej „Programem”, jest
mowa o:
1) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 z póź. zm.);
2) organizacjach pozarządowych – naleŜy przez to rozumieć osoby
prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na

podstawie ustaw, nie będące jednostkami sektora finansów
publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie
działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia,
a takŜe osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
poŜytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego.
2. Program obejmuje organizacje pozarządowe działające na rzecz Miasta
Łowicza i jego mieszkańców.

§2.1. Celami programu są:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie,
swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
2) zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców
miasta;
3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności
lokalnej;
4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz
mieszkańców;
5) efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych.

§3.1. Partnerem współpracy ze strony samorządu lokalnego jest:
1) Rada Miejska jako organ uchwałodawczy;
2) Burmistrz Miasta Łowicza jako organ wykonawczy.
2. W sprawach szczegółowych Burmistrza reprezentują odpowiednie
jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego.

3. Funkcję koordynatora współpracy samorządu miasta z organizacjami
pozarządowymi pełni Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.
4. Partnerami współpracy ze strony organizacji pozarządowych
prowadzących działalność na rzecz mieszkańców miasta Łowicza są:
1) stowarzyszenia i fundacje nie będące jednostkami sektora finansów
publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku;
2) inne podmioty prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej;
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego, innych
Kościołów i związków wyznaniowych, jeŜeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności poŜytku publicznego;
4) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

§4.1. Współpraca w ramach programu odbywać się będzie na zasadach:
1) pomocniczości - przy suwerenności stron organy administracji publicznej,
respektują odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli,
uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania
problemów, w tym naleŜących takŜe do sfery zadań publicznych i w takim
zakresie współpracują z tymi organizacjami, a takŜe wspierają ich
działalność oraz umoŜliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w
formie określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poŜytku publicznego i wolontariacie;
2) partnerstwa - organizacje pozarządowe, na zasadach i w formach
określonych w/w ustawie oraz w trybie określonym w przepisach odrębnych,
uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których
rozwiązanie stanowi przedmiot zadań publicznych, w wypracowaniu
sposobów

wykonywania

zadań

publicznych

przez

administracji publicznej, a takŜe wykonywaniu tych zadań;

właściwy organ

3) efektywności - organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom
pozarządowym

zadań

najefektywniejszego

publicznych
sposobu

do

realizacji,

wykorzystania

dokonują

środków

wyboru

publicznych,

przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów
określonych w art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
4) jawności - organy administracji publicznej udostępniają współpracującym
z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach
i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których
moŜliwa jest współpraca z tymi organizacjami.

§5.1. Współpraca Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi
ma charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Współpraca pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi
o charakterze wsparcia finansowego moŜe być prowadzona w szczególności
poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym i innym wyŜej wymienionym
podmiotom realizacji zadań publicznych, będących zadaniami własnymi
gminy poprzez;
1) powierzenie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
2) wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
3. Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane
w drodze:
1)konkursów ofert o dotacje, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta, który
równieŜ zatwierdza wyniki konkursów przeprowadzonych przez powołanie
do tego celu komisje konkursowe,
2)zakupu potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm. ).

4. Współpraca pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi
o

charakterze

wsparcia

pozafinansowego

moŜe

być

prowadzona

w

szczególności poprzez:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania
i współdziałania;
2) konsultowanie z partnerami współpracy projektów uchwał i innych
dokumentów dotyczących działalności statutowej;
3) tworzenie wspólnych projektów i pomoc merytoryczna w ich realizacji;
4) współpraca przy realizacji akcji charytatywnych;
5) pomoc w rozwiązywaniu bieŜących problemów organizacyjnych;
6) promowanie i informowanie o współpracy w środkach masowego przekazu
oraz poprzez inne formy promocji;
7) wspieranie zadań bez udzielania dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§6. Realizacja programu będzie następować od l stycznia 2007r.
do 31grudnia 2007r.

§7. Sfery zadań publicznych i zadania z zakresu tych sfer do zlecania w
2007 roku podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:
1) Ochrona zdrowia – zadania w zakresie:
a) udzielenia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie,
b) wspierania działań specjalistycznych miejsc pomocy dla osób
uzaleŜnionych

oraz członków ich rodzin,

c) zwiększanie skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy
dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie.

d)

prowadzenia
i

edukacyjnej

profilaktycznej
w

działalności

zakresie

rozwiązywania

informacyjnej
problemów

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania
uczestniczących

w pozalekcyjnych

dzieci

programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych:
e) wsparcia działalności świetlic środowiskowych prowadzących
działalność profilaktyczno- opiekuńczą w stosunku do dzieci
i młodzieŜy,
f) wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, słuŜących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
g) wsparcia działań stowarzyszenia abstynenckiego działającego na
terenie naszego miasta w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych,
h) wsparcie finansowe zorganizowania Forum Abstynenckiego,
i) wsparcie

finansowe

zorganizowania

Łowickiego

Biegu

Trzeźwości - imprezy sportowej promującej zdrowy styl Ŝycia,
j) wsparcie

finansowe

zorganizowania

turnieju

piłki

noŜnej

o Puchar Burmistrza Miasta Łowicz,
k) wsparcie programów informacyjno- edukacyjnych prowadzonych
w lokalnych mediach na tematy związane z profilaktyką
problemów alkoholowych,
l) wsparcie działań promujących zdrowy, trzeźwy styl Ŝycia.
m) wspierania działań mających na celu poprawę zdrowia, w tym
świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta, między innymi
w zakresie leczenia chorób nowotworowych.
2) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadania w zakresie:

a) stwarzania warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych
dla

rozwoju

doskonalenie
rozwoju

kultury

fizycznej

i

sportu

w

tym

uzdolnień sprawności fizycznej, wychowania i

psychofizycznego człowieka zakresie organizowanie

zajęć
i współzawodnictwa sportowego w następujących dyscyplinach:
piłka noŜna, judo, koszykówka, tenis stołowy, lekka atletyka,
siatkówka,
b) organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych,
c) szkolenie dzieci i młodzieŜy.
3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – zadania
w zakresie:
a) wspieranie

zespołów

podtrzymujących

tradycje

regionu

łowickiego,
b) organizowanie stałych warsztatów tematycznych ( muzyka, taniec
c) działalność promocyjna na rzecz miasta.

§8. Nadzór nad działalnością organizacji poŜytku publicznego, w zakresie
prawidłowości wykorzystania środków finansowych dotowanych przez Gminę
Miasto Łowicz odbywać się będzie przez osoby upowaŜnione do dokonywania
kontroli. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§9. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, warunki ubiegania się o
dotację przez organizacje pozarządowe, tryb przyznawania, rozliczania i
kontroli udzielonych dotacji określają odrębne przepisy:
1) Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24
kwietnia 2003 (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia

2005 r. (Dz.U. 264, poz.2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania

publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

