UCHWAŁA NR XXIX/470/08
RADY MIEJSKIEJ w ŁAPACH
z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2009
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 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz.
1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651) -Rada
Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Program współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009, 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 w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Załącznik
do uchwały Nr XXIX/470/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 24 października 2008r.

Program współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Miasto i Gmina Łapy uchwala roczny program współpracy z:
a) organizacjami pozarządowymi,
b) osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie
przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów o związków wyznaniowych
oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
§ 2.
1. Jeśli w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) Gminie, oznacza to Miasto i Gminę Łapy;
2) Burmistrzu, oznacza to Burmistrza Łap;
3) Urzędzie, oznacza to Urząd Miejski w Łapach,
4) 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.);
5) Organizacji, oznacza to organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2
Ustawy;
6) Karcie, oznacza Kartę Współpracy Miasta i Gminy Łapy z Organizacjami
Pozarządowymi;
7) Programie, oznacza Program współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2009.
§ 3.
Program realizują podmioty wskazane w § 2. Karty.

§ 4.
Celem Programu jest realizacja zasad określonych w § 3. Karty.

Formy współpracy
§ 5.
1. Ustala się następujące formy wspierania Organizacji:
a) finansowe, w formie dotacji bądź dotacji uzupełniającej na realizację zadania;
b) doradcze, w tym: pomoc merytoryczna w przygotowaniu wniosków o środki
na działalność Organizacji, pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w
skali lokalnej i szerszej,
c) inne, np.: użyczenie lokalu na działalność statutową Organizacji i zrzeszeniom
nie posiadającym podmiotowości prawnej; użyczenie sal na seminaria,
konferencje, spotkania, szkolenia; bezpłatne udostępnianie adresu emailowego oraz miejsca na serwerze urzędowym na stronę internetową
organizacji.

Obszary współpracy
§ 6.
1. Obszar współpracy Gminy praz Organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy.
2. Priorytetowymi obszarami w zakresie współdziałania w 2009 r. są:
1) w zakresie polityki społecznej:
a) promowanie działań dotyczących zdrowego trybu życia i profilaktyki,
b) podejmowanie działań socjalno-pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, osób
dorosłych, w tym osób bezrobotnych,
c) organizowanie zajęć (np. w formie klubów) dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych, w tym z problemami alkoholowymi; prowadzenie zajęć
terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,
d) popularyzacja wśród młodzieży wzorców i postaw trzeźwego spędzania
wolnego czasu,

e) udzielanie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.
2) w zakresie kultury, oświaty, sportu i zdrowia:
a) organizowanie imprez sportowych i kulturalnych,
b) wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego,
podtrzymywania tradycji narodowej i rozwoju świadomości narodowej,
c) promocja Ziemi Łapskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
przyrodniczych i historycznych Miasta i Gminy Łapy,
d) rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego,
e) stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu,
f) organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego,
g) wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym organizowanie kursów językowych
i tematycznych dla dzieci i młodzieży,
h) wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych,
i) wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów
i osób niepełnosprawnych,
j) wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej,
konnej, organizacji spływów kajakowych, itp.,
k) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia.
3) w zakresie ochrony środowiska i ekologii:
a) realizacja projektów edukacyjnych kształtujących świadomość i postawy
proekologiczne.
4) w zakresie wspierania aktywności mieszkańców i budowy społeczeństwa
informacyjnego:
a) organizowanie stałych miejsc spotkań mieszkańców, wspieranie inicjatyw
sąsiedzkich,
b) dofinansowanie udziału własnego w finansowanych ze źródeł zewnętrznych
projektach Organizacji,
c) promocja i organizacja wolontariatu.

Zasady współpracy
§ 7.
1. Powierzanie oraz wspieranie finansowe realizacji zadań publicznych, wymienionych
w § 6., odbywa się poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert ogłaszanych
przez Burmistrza.
2. Decyzję o wsparciu finansowym podejmuje Burmistrz.
3. Ogłoszenie o konkursie oraz wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości w
lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu, na tablicach ogłoszeń w siedzibie
Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Podmiot, ubiegający się o dotację, składa ofertę na drukach będących załącznikami do
zarządzenia Burmistrza o konkursie.
§ 8.
Organizacja może z własnej inicjatywy wystąpić do Burmistrza z ofertą realizacji zadania
publicznego, również takiego, które jest już realizowane w inny sposób przez Urząd lub inną
jednostkę organizacyjną Gminy. W takim przypadku Burmistrz rozważy celowość i
efektywność realizacji zadania przez Organizację oraz poinformuje ją o podjętej decyzji w
ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
§ 9.
1. Po zakończeniu realizacji projektu beneficjent, który uzyskał wsparcie zobowiązany
jest do przedstawienia rozliczenia finansowego oraz merytorycznego.
2. Brak rozliczenia w ustalonym terminie bez uzasadnienia lub podanie nieprawdziwych
danych pozbawia daną organizację możliwości otrzymania dofinansowania z budżetu
Gminy do końca kolejnego roku budżetowego, niezależnie od konsekwencji
wynikających z przepisów o finansach publicznych.
§ 10.
Podmiot, który uzyskał dotację zobowiązany jest do informowania o pochodzeniu dotacji
poprzez umieszczenie na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz w
pomieszczeniach organizacji, informacji o współfinansowaniu zadania przez samorząd
Gminy.

