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Program współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok 

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania 
organów administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, dla realizacji zadań 
należących do sfery zadań publicznych przez ww. organizacje i pomioty 
i korzystania z tej działalności przez organy administracji publicznej, jest ustawa 
z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.). 

I . Postanowienia ogólne. 

1. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie 
prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych Gminy Łańcut. 
2. Ilekroć w programie jest mowa o: 
1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
0 działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 
z późn.zm.). 
2) Programie - należy przez to rozumieć roczny program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
1 o wolontariacie. 

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Łańcut. 

I I . Cel główny i cele szczegółowe programu. 
1. Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania 
zadań własnych Gminy wynikających z przepisów prawa poprzez włączanie 
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
w realizację tych zadań. 

2. Cele szczegółowe programu: 

1) Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych 
mieszkańców gminy. 
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2) Wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie gminy. 
3) Wspieranie inicjatyw i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, 
a ww. organizacjami i podmiotami. 
4) Promocja ww. organizacji i podmiotów działających na terenie gminy. 

I I I . Zasady współpracy. 

Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest 
prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Łańcut lub na rzecz jej 
mieszkańców. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się na : 

1) Pomocniczości - polegającej na udzielaniu organizacjom pozarządowym 
i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy pomocy, w niezbędnym 
zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej. 
2) Partnerstwie - oznaczającym, że strony ustalają zakres współpracy 
równorzędnych partnerów i wspólnie wypracowują najlepsze sposoby realizacji. 
3) Efektywności - strony wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych 
efektów realizacji zadań publicznych. 
4) Uczciwej konkurencji i równym traktowaniu wszystkich podmiotów 
w zakresie wykonywanych działań. 
5) Jawności procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. 

IV. Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, jest realizacja zadań określonych w art. 7 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 4 ustawy z dnia 24 marca 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 
1327 z późn.zm.). 

V. Formy współpracy 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy ma charakter finansowy i pozafinansowy. 
1. Współpraca finansowa polega na zlecaniu do realizacji zadań Gminy 
organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy 
poprzez: 
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1) Powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 
jego realizację. 
2) Wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 
częściowe dofinansowanie jego realizacji. 

2. Współpraca pozafinansowa polega na wzajemnym informowaniu się 
o planowanych kierunkach działalności poprzez: 
1) Zapoznanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z obszarami działań, w które mogą się włączać jako 
realizatorzy powierzonych przez Gminę zadań. 
2) Przekazywanie organom gminy przez ww. organizacje i podmioty informacji 
dotyczących ich działalności na rzecz mieszkańców gminy, 
3) Konsultowanie projektów aktów normatywnych Rady Gminy, w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej ww. organizacji i podmiotów. 
4) Udzielanie informacji o istnieniu źródeł finansowych pozabudżetowych na 
realizacje zadań. 
5) Udostępnianie im lokali na spotkania związane z realizacją programu. 
6) Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych 
przedsięwzięć Gminy i organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. 

V I . Priorytetowe zadania publiczne 

Zadania priorytetowe realizowane przez Gminę we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, 
odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy, to zadania w zakresie: 

1) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej. 

2) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
3) Turystyki i krajoznawstwa. 
4) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
5) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 

i młodzieży. 
6) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

V I I . Okres realizacji programu 

1. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2023 obowiązuje od 1 stycznia 
2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 
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2. Szczegółowy termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie 
w ogłoszonych konkursach ofert. 

V I I I . Sposób realizacji programu: 

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym 
i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa się po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłoszonego i przeprowadzonego w 
oparciu o przepisy ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4. 
2. Wybór trybu zlecenia zadania publicznego następuje w sposób dający 
gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego 
zadania, na zasadach określonych w ustawie. 
3. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizacje zadania publicznego. 
4. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, Wójt Gminy 
Łańcut, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji 
pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze 
lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie 
przekracza kwoty 10 000 zł; 
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni 
z tym, że łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej 
organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu 
w art. 3 ust. 3, w tym trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może 
przekroczyć kwoty 20 000 zł, a wysokość przyznanych środków finansowych, 
nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na 
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3. 
5. Wzory dokumentów związanych z realizacją programu określa 
Rozporządzenie Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z 
dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z 
wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) 
6. Formę i terminy przekazywania środków na realizację danego zadania oraz 
sposób rozliczenia określać będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Łańcut, 
a ww. organizacją lub podmiotem. 
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IX . Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zostanie 
określona w budżecie Gminy Łańcut na rok 2023. Na realizację zamierzeń 
programowych Gmina Łańcut planuje przeznaczyć kwotę 120.000 zł. 
Przekazanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania 
publicznego. 
Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, 
otrzymujące środki finansowe zobowiązane są do zamieszczania w swoich 
materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu bądź dofinansowaniu 
z budżetu gminy. 

X . Sposób oceny realizacji programu. 

1. Wójt Gminy Łańcut dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego 
lub powierzonego organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu 
w art. 3 ust. 3 ustawy na zasadach określonych w ustawie. 
2. Wójt Gminy Łańcut w okresie do dnia 31 maja 2023 r. przedłoży Radzie 
Gminy Łańcut sprawozdanie z realizacji programu. 

X I . Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji. 

Projekt programu jest opracowany po przeprowadzeniu konsultacji. 

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

1. Do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, powołana zostaje komisja konkursowa 
Zarządzeniem Wójta Gminy Łańcut. 
2. W skład komisji konkursowej wchodzą : 
1) Przedstawiciele Wójta Gminy Łańcut. 
2) Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez ww. organizacje 
lub podmioty, biorące udział w konkursie. 
3. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 
konkurencji i jawności. 
4. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 
1) Ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację 
pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. 
2) Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w 
tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. 
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3) Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy 
udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 
będą realizować zadanie publiczne. 
4) W przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany 
przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział 
środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na 
realizację zadania publicznego. 
5) Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 
wolontariuszy i pracę społeczną członków. 
6) Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w 
przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 
3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod 
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 
środków. 
5. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji. 
6. Komisje podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy pełnego składu. 
7. Wyniki postępowania konkursowego będą podane do publicznej wiadomości 
w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy. 
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