UCHWAŁA NR XXIX/469/08
RADY MIEJSKIEJ w ŁAPACH
z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami
pozarządowymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z późn. zm.) -Rada
Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Kartę Współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi, która
określa ogólne zasady współpracy Gminy z Organizacjami oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Łapach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik
do uchwały Nr XXIX/469/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 24 października 2008r.
Karta Współpracy
Miasta i Gminy Łapy z Organizacjami Pozarządowymi

Preambuła
Aktywna obecność organizacji pozarządowych w życiu publicznym jest istotną cechą
społeczeństwa obywatelskiego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.
Organizacje pozarządowe rozwijają aktywność mieszkańców, budują więź lokalną i kształcą
liderów społecznych. Ich rozwojowi sprzyja zarówno wymiana doświadczeń pomiędzy
organizacjami, jak również partnerska współpraca organizacji pozarządowych z administracją
samorządową. Współpraca taka daje możliwość skutecznego zaspokajania różnorodnych potrzeb
lokalnej społeczności.

Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Podstawą prawną dla Karty Współpracy Miasta i Gminy Łapy z Organizacjami
Pozarządowymi, zwanej dalej Kartą, jest Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, a także Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łapy oraz inne akty
prawne, do których realizacji zobowiązany jest samorząd Gminy, w odniesieniu do
współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Jeśli w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) Gminie, oznacza to Miasto i Gminę Łapy;
2) Radzie, oznacza to Radę Miejską w Łapach;
3) Burmistrzu, oznacza to Burmistrza Łap;
4) Urzędzie, oznacza to Urząd Miejski w Łapach,

5) Ustawie, oznacza to ustawę z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.);
6) Organizacji, oznacza to organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy;
7) Pełnomocniku, oznacza to „Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami
pozarządowymi”, wyznaczonego przez Burmistrza, któremu powierzono do
prowadzenia wszelkie sprawy związane ze współpracą Gminy z organizacjami
pozarządowymi;
8) Radzie Konsultacyjnej, oznacza zespół zadaniowy utworzony przez Burmistrza.

§ 2.
1. Ze strony Gminy Łapy w realizacji postanowień Karty uczestniczą:
a) Rada – w zakresie kreowania polityki społecznej oraz ustalania, w ramach rocznych
programów współpracy priorytetowych zadań publicznych do zalecenia lub wspólnej
realizacji z Organizacjami,
b) Burmistrz – w zakresie realizacji tej polityki, współpracy z Organizacjami,
decydowania o przyznaniu im dotacji w ramach ogłoszonych konkursów i innych
form pomocy,
c) Pełnomocnik – w zakresie prowadzenia współpracy, inicjowania wspólnych
przedsięwzięć, utrzymywania bieżących, partnerskich kontaktów pomiędzy
samorządem a Organizacjami,
d) gminne jednostki organizacyjne – w zakresie bieżącej współpracy z Organizacjami.
2. Ze strony Organizacji w realizacji postanowień Karty uczestniczą wszystkie Organizacje
Pozarządowe zainteresowane współpracą z Gminą.

Zasady współpracy

§ 3.
Wzajemna współpraca Gminy oraz Organizacji opiera się na następujących zasadach:

1) Pomocniczości, która oznacza, iż Burmistrz zleca realizację zadań publicznych, a
Organizacje 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.
3) Partnerstwa, która oznacza, że partnerzy dążą do kompromisu, uwzględniając
zgłaszane uwagi, wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, wymieniają
poglądy, konsultują pomysły, wymieniają informacje, aktywnie uczestniczą we
współpracy.
4) Efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania
zadań publicznych osiąganie 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 informacji i
jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje.

§ 4.
W celu realizacji zasad wymienionych w § 3. Burmistrz może powołać Radę
Konsultacyjną, złożoną z przedstawicieli uczestników realizacji postanowień Karty,
wymienionych w § 2.

Formy współpracy

§ 5.
1. Współpraca Gminy z Organizacjami może przybrać formę finansową, doradczą i
wszelką inną, która będzie zgodna z duchem zasad wymienionych w § 3.
2. Szczegółowe zasady współpracy określa roczny Program Współpracy Gminy Łapy z
Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.

