
  

Projekt        zał 1.          do Zarzadzenia Wójta Gminy Łubowo 50.2020                                                                     . 

 
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁUBOWO 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

Gmina Łubowo tworząc program współpracy z organizacjami pozarządowymi, będącymi podmiotami 
niezaliczanymi do sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach 
publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku, posiadającymi osobowość prawną, w tym 
stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, wyraża w ten 
sposób wolę współdziałania w celu jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, 
tworzonej przez jej mieszkańców. Wspiera również tym samym rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
i zachęca społeczność lokalną do większej aktywności na rzecz wspólnego dobra. Aktywna współpraca 
z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem Gminy. 
Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w znaczący sposób wpływa na 
poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Łubowo. Niniejszy program, uchwalony przez Radę 
Gminy Łubowo określa zakres oraz formy tej współpracy na rok 2021. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Podstawą Programu Współpracy Gminy Łubowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, zwanego dalej „Programem", 
jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.688) – zwana dalej ustawą.  
§ 2. Program stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy Łubowo. 
§ 3. Celem Programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez 
rozwijanie współpracy samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi  
w szczególności dla podnoszenia skuteczności i efektywności działań podejmowanych w zakresie 
zlecenia i realizacji zadań publicznych oraz wspólne określanie zasad, obszarów, kierunków i form 
wzajemnej współpracy. 
§ 4. Ilekroć w programie jest mowa o:  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz.1057);  

2) ustawie o samorządzie – należy rozumieć ustawę  z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie  
gminnym /Dz.U.z 2020 r. poz.713/ 

3) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

4) Programie – należy przez to rozumieć roczny Program współpracy Gminy Łubowo z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

5) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Łubowo;  
6) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łubowo;  
7) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Łubowo;  
8) dotacjach - należy przez to rozumieć dotacje zdefiniowane w art 126 w związku z art. 127 ust. 

1 pkt1 lit.e oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/tj.Dz.U.z 
2019r.  poz.869 ze zmianami / 

9) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i w 
art. 13 ustawy.  



§ 5. Program obejmuje współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
mieszkańców Gminy Łubowo oraz określa zasady, formy i zakres współpracy.  

Rozdział 2.  

Cel główny oraz cele szczegółowe programu  

§ 6. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Łubowo a organizacjami i 
innymi podmiotami służącymi rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy poprzez 
rozwój zakresu i form ich współpracy.  
§ 7. Cel, o którym mowa w § 6,  realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe Programu, 
którymi są:  

1) integracja organizacji działających na terenie Gminy poprzez wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego; 
promocja sportu i rekreacji w środowisku wiejskim i szkolnym. 

2) Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie 
oraz wspólnotę lokalną.  

3) Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez zachęcanie do rekreacji w gronie rodziny  
i wspólnego uczestnictwa w aktywnej formie rekreacji. 

4) Zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności mieszkańców.  
5) Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.  
6) Wyrabianie nawyku aktywnego udziału mieszkańców naszej Gminy w różnych formach rekreacji, 

zabawy, turystyki, poprzez zachęcanie do rekreacji w gronie rodziny  
i wspólnego uczestnictwa w aktywnej formie rekreacji 

7) Promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności 
lokalnych. 

Rozdział 3.  

Zasady współpracy 

§ 8. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana na zasadach: 
1) pomocniczości i suwerenności stron – Gmina, respektując odrębność i suwerenność organizacji 

pozarządowych, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, 
w tym należących do sfery zadań publicznych, umożliwiając organizacjom realizację zadań 
publicznych na zasadach określonych w ustawie, 

2) partnerstwa – organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz 
według trybu wynikającego z  innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu 
i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz 
wykonywaniu zadań publicznych, 

3) efektywności – Gmina przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje 
wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad 
uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o finansach 
publicznych, 

4) jawności – Gmina udostępnia organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach 
i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których wykonaniu zamierza 
współpracować z organizacjami pozarządowymi,  

5) zasady uczciwej konkurencji oraz zasad  jawności polegają na kształtowaniu przejrzystych zasad 
współpracy, opartych na równych jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego 
oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji. 



Rozdział 4. 

Zakres przedmiotowy programu 

§ 9. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wspólne wykonywanie zadań 
publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, w szczególności:  

1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;  
2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  
3) ochrona i promocja zdrowia,  
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;  
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  
6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  
7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  
8) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  
10) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;  
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  
12) turystyki i krajoznawstwa;  
13) promocji i organizacji wolontariatu;  
14) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka;  
15) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  

w celu rozwoju przestrzeni i społeczności Gminy Łubowo oraz zaspokajania potrzeb społecznych 
mieszkańców Gminy Łubowo. 

Rozdział 5. 

Formy współpracy 

§ 10. Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy finansowe oraz poza 
finansowe. 
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w szczególności  poprzez: 

1. zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w formie 
wspierania/powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji lub zakupu potrzebnych usług w trybie i na zasadach 
przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 

2. wzajemne informowanie się o planach i kierunkach działania,  
3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich  działania, 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych 
organizacji, 

4. konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących sfery zadań 
publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z radą działalności pożytku publicznego 
w przypadku jej utworzenia przez gminę,  

5. obejmowanie na wniosek organizacji pozarządowej patronatem Wójta, przedsięwzięć 
realizowanych przez tę organizację na rzecz mieszkańców Gminy, 

6. promocji działalności organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na 
wniosek zainteresowanych informacji dotyczących podejmowanych przez nich inicjatyw na 
stronie internetowej Gminy. 



 

Rozdział 6. 

Priorytetowe zadania  publiczne 

§ 11. Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2021 roku obejmują następujące 
obszary działań:  

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Łubowo, 
a w szczególności programu sportu masowego i rekreacji oraz sportu szkolnego oraz promocja 
ochrony zdrowia poprzez:  

a) wspieranie organizacyj-no - finansowe zajęć z zakresu edukacji regionalnej dla dzieci 
i młodzieży, poprzez udzielanie dotacji finansowych oraz bezpłatne udostępnianie lokali 
w gminnych obiektach użyteczności publicznej, 

b) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci młodzież w trakcie 
imprez sportowo – rekreacyjnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych poprzez 
prowadzenie zajęć szkoleniowych na terenie Gminy Łubowo w różnych dyscyplinach 
sportu, szczególnie dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach, zawodach, turniejach 
sportowych - na różnych szczeblach, organizowanie zawodów sportowych, turniejów o 
zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, posiadających istotne walory 
merytoryczne i promocyjne dla Gminy Łubowo.  

2)  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez różne formy: np.  zajęcia 
sportowe, edukacyjne i inne połączone z profilaktyką. 

3)  Aktywizowanie oraz integracja społeczności lokalnej poprzez organizowanie wydarzeń w 
zakresie kultury, sztuki, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

4)  Wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony środowiska 
poprzez promocję podejmowanych inicjatyw. 

5)  Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie wspierania działalności sportowej osób 
niepełnosprawnych poprzez: 

a) szkolenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych dyscyplinach    sportowych, 
b) wspieranie organizacyjno - finansowe imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na 

terenie Gminy,  ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Rozdział 7. 

Okres realizacji programu 

§ 12. Postanowienia Programu obowiązują od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

Rozdział 8. 

Sposób realizacji programu 

§ 13. 1) Zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy organizacjom pozarządowym obejmuje w pierwszej 
kolejności te zadania, które Program określa, jako zadania priorytetowe i odbywa się po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.  

2) Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany przez Wójta i przeprowadzany w oparciu o przepisy ustawy 
oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny 
tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w 
przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o 
zamówieniach publicznych).  



3) Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie na zadania przewidziane w budżecie Gminy.  
4) Na wniosek organizacji pozarządowych, Wójt może zlecić realizację zadań publicznych o 
charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, na zasadach 
określonych w art. 19a ustawy.  
5)Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek na realizację zadania publicznego na 
zasadach określonych w art. 12 ustawy.  
6) Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane przez organizacje 

pozarządowe Wójtowi i wykorzystywane do usprawnienia współpracy. 

Rozdział 9. 

Wysokość środków planowanych na realizację projektu 

§ 14. 1) Finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach 
budżetu Gminy na 2021 rok.  

 2) Kwotę planowanych środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi planuje się w kwocie  70.000 zł. 

Rozdział 10. 

Sposób oceny realizacji programu 

§ 15. Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące w 
szczególności:  

1) Liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej 
społeczności; 

2) Liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy); 
3) Liczby osób, które były adresatami(beneficjentami)  różnych działań publicznych; 
4) Wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań; 
5) Łącznej wysokości środków finansowych i poza finansowych zaangażowanych przez organizacje 

pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Łubowo 
6) Systemowych rozwiązań problemów ważnych dla funkcjonowania  Gminy. 

Rozdział 11. 

Sposób tworzenia programu 

§ 16.1) Projekt Programu został opracowany głównie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, 
własnego rozeznania rzeczywistych potrzeb społecznych  

2) Dla organizacji pozarządowych konsultacje odbędą się zgodnie z zasadami i trybem 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łubowo określonymi w Uchwale NR 
XXVII/217/2017 RADY GMINY ŁUBOWO z dnia 7 kwietnia 2017 r.,    

3) Wnioski, sugestie, opinie można składać w dniach 16-23.11.2020r., na adres e-mail: 
sport@lubowo.pl. 

Rozdział 12. 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert 

§ 17.1) Komisje konkursowe, które przedstawiają opinię o złożonych ofertach, powoływane są przez 
Wójta Gminy Łubowo   w formie zarządzenia.                                  
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2) W skład komisji wchodzi: 
a) Jeden  przedstawicieli  Gminy, 
b) przedstawiciel organizacji pozarządowych, wybranych przez Wójta spośród kandydatur 

zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, których działalność statutowa wyklucza 
możliwość udziału w aktualnej tematyce konkursu,  

c)  komisja może działać bez udziału osób  wskazanych przez organizacje  pozarządowe lub inne 
podmioty, 

d) członek komisji musi złożyć oświadczenie o braku przesłanek dla jego wyłączenia ze składu 
komisji,  

e) posiedzenie komisji jest protokołowane , ze szczególnym uwzględnieniem zapisów  
dotyczących ustaleń przez nią podjętych, 

f) za prace komisji odpowiada przewodniczący komisji , który jest wskazany przez Wójta Gminy 
Łubowo, 

g)  każda oferta podlega indywidualnemu opiniowaniu przez członków komisji , 
h) przewodniczący podpisuje informacje o stanowisku komisji konkursowej , 
i) członek komisji konkursowej nie może podejmować współpracy finansowej z oferentem, 
j) komisja konkursowa pracuje na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej , w którym 

określone są wzory kart oceny formalnej i merytorycznej oferty , a także wzór oświadczenia o 
bezstronności wobec podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji oraz oświadczenie o 
zgodności ocenianych ofert .Szczegółowy Regulamin Pracy Komisji a także wzory kart oceny i 
oświadczeń określi Wójt w drodze odrębnego aktu wykonawczego.  

3) Komisja konkursowa ocenia oferty pod względem merytorycznym, przygotowuje raport 
dotyczący przebiegu oceny konkursowej, proponuje podział środków i przedkłada Wójtowi 
Gminy Łubowo. 

4) Po dokonaniu analizy otrzymanych ofert oraz propozycji komisji konkursowej Wójt podejmuje 
decyzje o przyznaniu dotacji lub odrzuceniu oferty . 

Rozdział 13. 

Adresaci programu 

§  18. Program adresowany jest do organizacji pozarządowych będących podmiotami nie zaliczanymi do 
sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałającymi 
w celu osiągnięcia zysku, posiadającymi osobowość prawną, w tym stowarzyszeniami i fundacjami oraz 
innymi podmiotami określonymi w artykule 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

Rozdział 14. 

Realizatorzy programu ze strony Gminy Łubowo 

§ 19. W realizacji programu uczestniczą: 
1) Rada Gminy Łubowo i jej komisje, w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej Gminy, 
2)  Wójt Gminy Łubowo w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy wytyczonej 

przez Radę Gminy Łubowo   
3) Komisja Konkursowa, w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

zleconych przez Gminę Łubowo organizacjom pozarządowym. 

 Rozdział 15. 

Postanowienia końcowe 



§  20. 1)W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego aniżeli 
przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich 
określony. 

2)  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

3) W celu zapewnienia jak najlepszej współpracy z organizacjami pozarządowymi informacje 
o konkursach realizowanych w ramach Programu ukazywać się będą na stronie internetowej 
www.lubowo.pl.                    

4) Program ma charakter otwarty zakłada możliwość uwzględniania nowych form współpracy i 
doskonalenia tych które już zostały określone. 

5) Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań pożytku publicznego przez organizacje 
pozarządowe określone zostaną określone w budżecie Gminy Łubowo na rok 2021.     

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                             Mirosław Nowak 
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