
Program współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi

„W myśl zasady pomocniczości przy suwerenności stron organy administracji publicznej,  

respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznają ich prawo do  

samodzielnego  definiowania  i  rozwiązywania  problemów,  w  tym  należących  do  sfery  zadań  

publicznych.” 

Działalność osób zrzeszonych w wymienionych powyżej podmiotach sprzyja tworzeniu się  

więzi  społecznych,  odpowiedzialności  za  swoje  otoczenie  a  także  umacnia  poczucie  tożsamości  

narodowej. 

Zgodnie  z  zasadą partnerstwa organizacje  pozarządowe uczestniczą  w identyfikowaniu  i  

definiowaniu  problemów,  których  rozwiązywanie  stanowi  przedmiot  zadań  publicznych,  w  

wypracowywaniu sposobów wykonywania zadań publicznych przez właściwy organ administracji  

publicznej, a także w wykonywaniu tych zadań. 

Kierując  się  zasadą  efektywności,  organy  administracji  publicznej,  przy  zlecaniu  

organizacjom  pozarządowym  zadań  publicznych  do  realizacji,  dokonują  wyboru  

najefektywniejszego sposobu wykorzystania  środków publicznych,  przestrzegając zasad uczciwej  

konkurencji.  Mając na względzie zasadę jawności, organy administracji  publicznej udostępniają  

współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach  

przeznaczonych na realizację zadań publicznych. 

Program ma na uwadze wspólną realizację takich celów jak:

1.  zwiększenie aktywności mieszkańców służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb,

2. stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 

lokalnych,

2. umacnianie w świadomości mieszkańców poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną,

3. podnoszenie zdolności organizacji pozarządowych do wykonywania zadań, 

4. promowanie osiągnięć sektora pozarządowego oraz prezentację jego dorobku, 

5. integrację podmiotów realizujących zadania publiczne,

6.  udzielanie  pomocy  w pozyskiwaniu  środków pochodzących  z  Unii  Europejskiej  lub  innych 

źródeł zewnętrznych, na realizację zadań własnych.



Obszary współpracy partnerskiej:  

Miasto Łaskarzew wyraża wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

programu w zakresie wspierania realizacji zadań publicznych. Mając na uwadze sferę działalności 

tychże podmiotów wyznacza się następujące obszary współpracy:

1. Polityka społeczna:

• Prowadzenie  działań  polegających  na  wspieraniu  osoby  i  rodziny  w  wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiających im życie w 

warunkach odpowiadających godności człowieka,

• Wspieranie  różnorodnych  działań  na  rzecz  walki  z  ubóstwem,  w  szczególności 

pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych,

• Organizacja  i  prowadzenie specjalistycznego wsparcia  dla  osób indywidualnych i 

rodzin  bezradnych  w  sprawach  opiekuńczo  –  wychowawczych  i  prowadzenia 

gospodarstwa domowego,

• Udzielanie  schronienia,  zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania,  pomoc w 

znalezieniu pracy osobom tego pozbawionym.

2. Ochrona i promocja zdrowia:

• Prowadzenie  programów  integracyjnych  dla  osób  upośledzonych  fizycznie 

i psychicznie oraz cierpiących na stałe dysfunkcje zdrowotne,

• Wspieranie  programów  popularyzujących  wiedzę  o  chorobach  cywilizacyjnych, 

propagujących celowość dbania o własne zdrowie, a także podejmowanie działań na 

rzecz zdrowia,

• Wspieranie  programów  rehabilitacyjnych,  dotyczących  zapobiegania 

i rozwiązywania problemów medyczno – społecznych osób po urazach, kobiet po 

mastektomii, opieki paliatywnej, 

• Wspieranie programów promujących zdrowy styl życia, wskazujących na korzyści 

zdrowotne wynikające z aktywizacji ruchowej.

• Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu 

społecznemu  poprzez  umożliwienie  pełnego  uczestnictwa  w życiu  społecznym  i 

zawodowym,  zapewnienie  równego  dostępu  do  praw,  dóbr  i  usług  oraz 

przestrzeganie ich praw. Zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego, dążenie do 

integracji  środowiska  osób  niepełnosprawnych  ze  społeczeństwem.



3. Kultura i sztuka:

• Organizacja  i  wdrażanie  powszechnych,  amatorskich  oraz  profesjonalnych 

projektów i programów obejmujących różne obszary kultury w tym np. warsztaty 

artystyczne, letni sezon kulturalny,

• Organizacja  imprez  kulturalnych  dla  mieszkańców  miasta  Łaskarzew  (turnieje, 

pikniki, festyny),

• Wspieranie  inicjatyw  oraz  realizacja  przedsięwzięć  popularyzujących  tradycję, 

historię i dziedzictwo kulturowe ziemi Łaskarzewskiej, 

• Wspieranie  przedsięwzięć  związanych  z  podtrzymywaniem  tradycji  narodowej  i 

pielęgnowaniem polskości,

• Wspieranie  inicjatyw  kulturalnych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wydarzeń 

cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje.

4.   Oświata i wychowanie:

• Realizowanie programów wychowawczych m.in. poprzez organizowanie działań młodzieży 

na rzecz osób potrzebujących, w tym wspieranie kształcenia wolontariuszy, prowadzących 

pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą,

• Realizacja programów dotyczących rozbudzania przedsiębiorczości dzieci i młodzieży oraz 

przygotowania do rynku pracy,

• Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,

• Wspieranie nowatorskich inicjatyw oświatowych,

• Realizacja programów rozwijających różne zainteresowania naukowe i artystyczne dzieci i 

młodzieży w zakresie wykraczającym poza program szkolny,

• Realizacja programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i ich 

rodziców,

• Realizowanie  programów  wykorzystujących  nowoczesne  technologie  informacyjno  – 

komunikacyjne w procesie uczenia się dzieci i młodzieży.

5. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja:

• Organizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta 

Łaskarzew,

• Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży,

• Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych,

• Szkolenie i doskonalenie kadr instruktorów kultury fizycznej,



• Wspieranie  aktywności  turystycznej  dzieci  i  młodzieży  oraz  turystycznych 

projektów łączących pokolenia,

• Realizacja  programów  szkoleniowo  –  rekreacyjnych,  w  tym  zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Przedstawiony powyżej katalog priorytetowych zadań nie wyłącza możliwości przekazania 

podmiotom programu innych zadań publicznych pozostających w zakresie zadań gminy.

Burmistrz Miasta Łaskarzew po rozpoznaniu potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji 

pozarządowej  może  w  drodze  zarządzenia  wskazać  inne  obszary  współpracy,  które  wymagają 

realizacji i ogłosić otwarty konkurs ofert.

Zasady współpracy

Miasto Łaskarzew współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami programu na 

zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Formy współpracy

Współdziałanie  samorządu  łaskarzewskiego  z  podmiotami  programu  obejmuje  współpracę  o 

charakterze finansowym i pozafinansowym.

Do podstawowych form współpracy zaliczamy:

• Zlecanie realizacji zadań publicznych.

• Wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałania.

• Konsultowanie projektów aktów normatywnych.

• Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

• Wzmacnianie merytoryczne organizacji pozarządowych, np.: organizowanie przez samorząd 

szkoleń, seminariów, konferencji, konsultacji a także poprzez ustalenie dyżuru pracownika 

merytorycznego  do  godz.  19.00,  po  uprzednim umówieniu  telefonicznym kwestii  dnia  i 

godziny.

• Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym 

jest otwarty konkurs ofert.

• W przypadkach wymienionych przez ustawę dopuszcza się stosowanie innego trybu.

• Konkursy na realizację zadań publicznych w roku 2011 będą ogłoszone po uchwaleniu przez 

Radę Miejską budżetu na rok 2011.

• Ogłaszanie poszczególnych edycji (w przypadku braku ofert w I edycji), będzie następowało 

do wykorzystania środków. 

UWAGA: wysokość środków przeznaczona na dane zadanie będzie pomniejszana adekwatnie do 

czasu pozostałego do końca roku kalendarzowego.



Inne formy współpracy:

• Współpraca przy pozyskiwaniu środków finansowych,

• Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,

• Współpraca z mediami, rozpowszechnianie informacji,

• Bezpłatne udostępnianie pomieszczeń i obiektów sportowych,

• Sprawowanie  patronatu  Burmistrza  Miasta  Łaskarzew  nad  konkursami,  pomoc  w  ich 

organizacji, fundowanie nagród.

Podmioty programu zobowiązane są do zamieszczania we wszystkich materiałach informacyjnych 

zapisu o współudziale gminy w realizacji zadania. 

Monitoring i ewaluacja

Realizacja Programu podlega stałemu monitoringowi oraz okresowej, przeprowadzanej przynajmniej 

raz w roku ewaluacji. Za monitoring i ewaluację Programu odpowiedzialny jest Zespół Konsultacyjny ds.  

współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi.  Monitoring  i ewaluacja  Programu  odbywa  się  z 

wykorzystaniem wskaźników: wkładu, produktu, rezultatu i oddziaływania. Dane niezbędne do prowadzenia 

monitoringu i ewaluacji pozyskiwane są z: 

- rejestrów,  baz  danych  i  dokumentacji  będących  w  dyspozycji  urzędu  oraz  innych  jednostek 

organizacyjnych gminy;

- raportów z badań i analiz dotyczących obszarów współpracy określonych w Programie.

Wskaźniki realizacji Programu

Wskaźniki realizacji Programu dzielą się na wskaźniki: 

а)  wkładu, 

b)  produktu, 

c)  rezultatu i oddziaływania. 

Wskaźniki  wkładu  odnoszą  się  do  zasobów  (finansowych,  ludzkich  i organizacyjnych) 

zaangażowanych w realizację Programu. Wskaźniki produktu odnoszą się do działań związanych z realizacją  

Programu. Wskaźniki rezultatu odnoszą się do bezpośrednich, pośrednich i długofalowych efektów realizacji  

Programu.

WSKAŹNIKI WKŁADU

- wartość  środków  finansowych  z  budżetu  gminy  przeznaczanych  na  (współ)finansowanie  zadań 

publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe;

- % budżetu gminy przeznaczanego na (współ)finansowanie zadań publicznych realizowanych przez 

organizacje pozarządowe;



- wartość  finansowego wkładu własnego organizacji  pozarządowych w ramach zadań publicznych 

(współ)finansowanych z budżetu gminy;

- wartość niefinansowego wkładu własnego organizacji pozarządowych w ramach zadań publicznych 

(współ)finansowanych z budżetu gminy;

- liczba pracowników urzędu gminy bezpośrednio zaangażowanych we współpracę z organizacjami 

pozarządowymi;

- liczba członków organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań publicznych (współ

)finansowanych z budżetu gminy;

- liczba  organizacji  pozarządowych  zaangażowanych  w  realizację  zadań  publicznych  (współ)

finansowanych z budżetu gminy;

WSKAŹNIKI PRODUKTU

- liczba zadań publicznych przewidzianych do (współ)finansowania z budżetu gminy, na realizację  

których ogłoszono otwarty konkurs ofert;

- liczba  ofert  złożonych  przez  organizacje  pozarządowe  na  realizację  zadań  publicznych 

przewidzianych  do  (współ)finansowania  z  budżetu  gminy  złożonych  w  odpowiedzi  na  otwarty 

konkurs ofert;

- liczba organizacji pozarządowych biorących udział w otwartym konkursie ofert;

- liczba organizacji  pozarządowych biorących udział w otwartym konkursie ofert po raz pierwszy/ 

drugi/ trzeci, itd.

- liczba zadań publicznych (współ)finansowanych z budżetu gminy realizowanych przez organizacje 

pozarządowe;

- liczba organizacji pozarządowych współpracujących z gminą (współpraca finansowa);

- liczba organizacji pozarządowych współpracujących z gminą (współpraca niefinansowa);

- liczba przeprowadzonych konsultacji aktów normatywnych;

- liczba organizacji pozarządowych zaangażowanych w konsultacje aktów normatywnych;

- liczba działających zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;

- liczba organizacji  pozarządowych zaangażowanych w pracę zespołów o charakterze doradczym i  

inicjatywnym;

- liczba  przedsięwzięć,  w  ramach  których  podjęto  współpracę  w  zakresie  pozyskiwania  środków 

finansowych ze źródeł zewnętrznych;

- liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w zakresie pozyskiwania środków 

finansowych ze źródeł zewnętrznych;

- liczba organizacji, którym udzielono pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych;

- liczba  organizacji,  z  którymi  podjęto  współpracę  w  zakresie  kontaktów  z  mediami 

i rozpowszechniania informacji;

- liczba organizacji, którym bezpłatnie udostępniono pomieszczenia i obiekty sportowe;



- liczba przedsięwzięć, nad którymi patronat objął Burmistrz Miasta Łaskarzew;

WSKAŹNIKI REZULTATU

- liczba adresatów/ ostatecznych beneficjentów zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe,  (współ)finansowanych  z  budżetu  gminy  (ogółem  i  z  podziałem  na  poszczególne 

obszary  współpracy:  przeciwdziałanie  patologiom społecznym i uzależnieniom,  kultura  i  sztuka, 

oświata i wychowanie, itd.)

- wskaźniki dotyczące poszczególnych obszarów współpracy, np. liczba zadań publicznych z zakresu 

profilaktyki uzależnień;

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

- liczba organizacji pozarządowych działających na terenie gminy;

- liczebność organizacji pozarządowych działających na terenie gminy;

- liczba mieszkańców gminy zaangażowanych w działalność społeczną/ woluntarystyczną;

- wskaźniki  dotyczące poszczególnych problemów/ obszarów współpracy,  np.  liczba mieszkańców 

gminy uzależnionych od alkoholu, podejmująca próby wyjścia z nałogu za pomocą np. konsultacji z 

terapeutą uzależnień Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w 

Łaskarzewie.

Dokumenty  niezbędne  do  poprawnego  złożenia  wniosku  i przystąpienia  do  konkursu  ofert  bądź 

przetargu

Wzory dokumentów związanych z  realizacją  programu określa  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i 

Polityki  Społecznej  z  dnia  27  grudnia  2005r.  w  sprawie  wzoru  oferty  realizacji  zadania  publicznego, 

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

(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005r. Nr 264, poz. 2207).

• Zał. Nr 1 – wzór oferty organizacji pozarządowej /jednostki organizacyjnej/ podmiotu na 

realizację zadania publicznego,

• Zał. Nr 2 – wzór umowy na realizację zadania publicznego,

• Zał. Nr 3 – wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) z realizacji zadania publicznego,

• Zał. Nr 4 – zapytanie ofertowe do kwoty 14 000 EURO wraz z protokołem z udzielenia 

zamówienia na roboty budowlane, dostawy, usługi.

Podstawa prawna działania

 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),



3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  

96, poz. 873 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

Zakończenie 

Samorządy zostały zobowiązane do współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego. Współpraca ta jest możliwa w zakresie 

określonym ustawą. Ponadto musi być zgodna z zadaniami danej jednostki samorządu oraz jego 

właściwością miejscową, co ogranicza możliwości do działań na terenie danego samorządu lub na 

rzecz jego mieszkańców. 

Wymóg właściwości terytorialnej dotyczy tylko samorządu, a nie organizacji. Działania na 

rzecz  mieszkańców konkretnej  gminy mogą  być realizowane także  przez  organizacje  spoza  tej  

gminy.

Program  Współpracy  na  rok  2011  pomiędzy  Miastem  Łaskarzew  a organizacjami 

pozarządowymi  a  także  osobami  prawnymi  i  jednostkami  organizacyjnymi  działającymi  na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku 

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i  

wyznania (…), jest wyrazem aktywnej i otwartej polityki społecznej Miasta Łaskarzew wobec tych 

organizacji. Wskazuje adresatów zaangażowanych we współpracę w dziedzinach, jak np. szerzenie 

oświaty,  działalność  kulturalna,  ochrona  zdrowia,  edukacja  ekologiczna,  przeciwdziałanie 

uzależnieniom, pomoc społeczna.

Przyjęcie Programu ma służyć lepszej współpracy władzy samorządowej z organizacjami 

pozarządowymi oraz efektywniejszej realizacji zadań publicznych. 


