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WPROWADZENIE  

 
Program współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi 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 2023, stanowi ramy 
współpracy Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi.  

Miasto Łańcut, dążąc do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu 
lokalnym i wzrostu kapitału społecznego odpowiedzialnego za swoje otoczenie, 
a także mając na uwadze podnoszenie jakości życia mieszkańców, za niezmiernie 
ważną uznaje współpracę między samorządem gminnym a organizacjami 
pozarządowymi. Współpraca ta ma na celu efektywniejszą realizację zadań 
publicznych Miasta Łańcuta zaspokajających zbiorowe potrzeby mieszkańców i wzrost 
partycypacji społecznej w rozwiązywaniu lokalnych problemów, poprzez wzmocnienie 
oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych oraz innych 
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Program określa cel główny i cele szczegółowe, zasady współpracy, zakres 
przedmiotowy, formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, priorytetowe 
zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość 
środków planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, 
informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, a także tryb 
powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert. 
 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 §1. Podstawy prawne Programu  

 
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559 z 

zm.).  
 

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r., poz.1327 z zm.).  
 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r., 
poz. 1634 z zm.).  
 

4. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty 
i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. 
U. 2018  r. poz. 2055).  
 

5. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
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dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 
tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057). 

 
 §2. Definicje  

 
1. Ilekroć w Programie współpracy Miasta Łańcuta 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 2023 mowa jest o:  
 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 
1327 z zm.),  
 

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć obowiązujące rozporządzenie 
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji 
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,  
 

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Łańcut, 
 

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Łańcuta, 
 

5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Łańcuta, 
 

6) Programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy Miasta Łańcuta 
Miasta Łańcuta 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”,  
 

7) Podmiocie Programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe 
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy, 
 

8) działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność 
społecznie użyteczną, prowadzoną przez Podmioty Programu w sferze zadań 
publicznych określonych w ustawie,  
 

9) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 
ustawy,  
 

10) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 
lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),  
 

11) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym 
mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy,  
 

12) Komisji – rozumie się przez to Komisje konkursowe powołane w celu 
opiniowania ofert złożonych w trybie art. 13 ust. 1 ustawy,  
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13) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach 
otrzymanych środków finansowych będących przedmiotem umowy o wsparcie 
lub powierzenie zadania publicznego. 

 
 
 

CELE PROGRAMU 

 
§3. 1. Głównym celem niniejszego programu jest rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z terenu 
Miasta, ich aktywnej roli w realizacji zadań publicznych oraz partnerskiej współpracy 
Miasta z sektorem pozarządowym, opartej na dialogu i zrównoważonym rozwoju, 
realizowanym w trosce o interes społeczny i publiczny. 

 
2. Celami szczegółowymi Programu są:  

 
1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw 

i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej; 
 

2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej 
Miasta Łańcuta; 
 

3) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych; 
 

4) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań 
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy; 
 

5) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy; 
 

6) wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego; 
 

7) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów 
konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd; 
 

8) Aktywne zaangażowanie Podmiotów Programu w realizację zadań publicznych 
Gminy poprzez:  
 

 zlecanie realizacji zadań publicznych, w trybach przewidzianych w ustawie;  
 

 zapewnienie różnorodnych kanałów informacyjnych dotyczących zlecania 
realizacji tych zadań; 

 

 ujednolicenie zasad zlecania zadań publicznych;  
 

 wspieranie zaangażowania Podmiotów Programu w pozyskiwanie środków na 
działalność statutową;  
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9) Rozwój potencjału sektora pozarządowego poprzez:  

 

 podnoszenie jakości działań trzeciego sektora;  
 

 wsparcie informacyjne, edukacyjne i doradcze dla Podmiotów Programu,;  
 

 w zakresie możliwości pozyskiwania i rozliczania środków finansowych 
z różnych źródeł na działania obywatelskie;  

 

 promowanie wolontariatu oraz postaw prospołecznych;  
 

 wzrost świadomości społecznej na temat roli i działalności Podmiotów 
Programu;  

 

 popularyzację wśród mieszkańców miasta Łańcuta mechanizmu 
przekazywania organizacjom pożytku publicznego odpisów podatku 
dochodowego;  

 

 prezentację dorobku sektora obywatelskiego i promowanie jego osiągnięć. 
 

10) Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez:  
 

 wspieranie działań na rzecz poprawy zdrowia publicznego, edukacji oraz 
ograniczenia problemów społecznych; 
 

 zwiększenie oferty kulturalnej oraz form spędzania czasu wolnego; 
 

 tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu aktywności fizycznej. 
 
 
 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

  
§4. Cele określone w §3 Miasto Łańcut realizuje poprzez: 
 

1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych 
kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków 
(stosownie do ustawy o dostępie do informacji publicznej); 
 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
wykorzystując zasady dialogu społeczno – obywatelskiego; 
 

3) zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez 
powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz 
z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie; 
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4) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy czym: 
 

 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 także do sfery zadań publicznych i w takim 
zakresie współpracują z tymi organizacjami, a także wspierają ich działalność 
oraz umożliwiają realizację zadań publicznych na zasadach i w formie 
określonej w ustawie; 
 

 zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na zasadach 
i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych 
przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów 
społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu 
zadań publicznych; 

 

 kierując się zasadą efektywności organy administracji publicznej, przy 
zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, dokonują wyboru 
najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, 
przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów 
określonych  w art. 25 i art. 28 ust. 3  ustawy o finansach publicznych; 

 

 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, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami 
oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym 
zakresie przez jednostki podległe organom administracji  publicznej lub 
nadzorowane przez te organy, wraz z informacją o sposobie obliczania tych 
kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji 
analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby. 

 
 
 

ZAKRES PODMIOTOWY WSPÓŁPRACY  

 
§5. Podmiotami realizującymi postanowienia Programu w zakresie współpracy 

Miasta Łańcuta z organizacjami pozarządowymi są:  
 

1) Rada Miasta Łańcuta – w zakresie kreowania polityki społecznej Miasta oraz 
określenia wysokości środków finansowych na jej realizację,  
 

2) Burmistrz – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miasta Łańcuta,  
 

3) Urząd Miasta Łańcuta – w zakresie realizacji szczegółowych celów Programu,  
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4) Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
– w zakresie realizacji zadań na terenie miasta lub na rzecz jego mieszkańców 
bez względu na siedzibę. 

 
 
 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY  

 
§5. 1. Współpraca z Podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 

ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym gminy realizowanych 
na rzecz jej mieszkańców w szczególności:  

 
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
 

2) działalności charytatywnej; 
 

3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 
 

5) ochrony i promocji zdrowia; 
 

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

 
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn; 
 

9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
 

10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 

11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
 

12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 

13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 
 

14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
 

15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
 

16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym; 
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17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 

 
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
 

19) ratownictwa i ochrony ludności; 
 

20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 
i za granicą; 
 

21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
 

22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; 
 

23) promocji i organizacji wolontariatu. 
 

2. Współpraca Gminy z Podmiotami Programu opiera się na zasadach 
określonych w §4 i ma charakter finansowy i pozafinansowy.  

 
3. Współpraca finansowa realizowana będzie między innymi poprzez:  
 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych Podmiotom Programu w trybie otwartych 
konkursów ofert, na zasadach określonych w ustawie oraz Programie;  
 

2) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, 
zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy;  

 

3) zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie odrębnych umów; 
 

4) zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2022-2023”przyjętego Uchwałą Nr XLVII/324/2022 Rady Miasta Łańcuta z dnia 
24 marca 2022 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym obszarze. 
  

4. Współpraca pozafinansowa realizowana będzie między innymi poprzez:  
 

1) wzajemną wymianę informacji na temat planowanych kierunków działalności; 
 

2) konsultowanie z Podmiotami Programu projektów uchwał i innych rozwiązań 
mających wpływ na ich działanie, na zasadach określonych w przepisach prawa 
miejscowego;  
 

3) objęcie patronatem honorowym Burmistrza Miasta Łańcuta wydarzeń 
organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy; 
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4) inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój 
Podmiotów Programu oraz ich profesjonalizację poprzez np.: organizowanie 
szkoleń, seminariów, wspólnych inicjatyw, udzielanie pomocy merytorycznej; 
 

5) promowanie działalności trzeciego sektora poprzez: publikowanie na stronie 
internetowej Urzędu informacji dotyczących Podmiotów Programu, pomaganie w 
tworzeniu ich dobrego wizerunku; 
 

6) wspieranie akcji promującej przekazywanie podatku dochodowego od osób 
fizycznych organizacjom pożytku publicznego;  
 

7) udzielanie informacji Podmiotom Programu znajdującym się w bazie gminy, 
o istnieniu innych źródeł finansowania, pochodzących również z sektora 
prywatnego, funduszy celowych i prywatnych, fundacji oraz współpracy w tym 
zakresie;  
 

8) wspieranie integracji Podmiotów Programu;  
 

9) udzielanie rekomendacji Podmiotom Programu ubiegającym się o środki 
finansowe spoza budżetu Gminy;  
 

10) stały i bezpośredni kontakt z Wydziałem Sportu, Promocji i Turystyki.  
 
 
 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 
§6. Program współpracy Miasta Łańcuta 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 2023 jest programem 
rocznym i będzie realizowany od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 
 
 
 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU  

 
§7. Burmistrz realizuje Program przy pomocy komórek organizacyjnych Urzędu i 

jednostek organizacyjnych, prowadzących bezpośrednią współpracę z Podmiotami 
Programu, polegającą w szczególności na:  

 
1) przygotowaniu i prowadzeniu otwartych konkursów ofert;  

 
2) przeprowadzaniu procedury udzielania dotacji na podstawie art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  
 

3) przygotowaniu umów na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę;  
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4) analizie sprawozdań z realizacji zadań publicznych;  
 

5) sporządzaniu sprawozdań z realizacji Programu;  
 

6) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z Podmiotami Programu 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  
 
§8. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych Gminy Podmiotom Programu 

obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zadania 
priorytetowe.  

 
2. Złożone oferty podlegają opinii Komisji konkursowej, polegającej na 

przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej. 
 
3. Zarządzenie Burmistrza jest podstawą do zawarcia przez osoby upoważnione 

do reprezentowania Podmiotów Programu podejmujących współpracę, pisemnych 
umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia.  

 
4. Podmiot Programu realizujący zadania publiczne zobowiązany jest do 

zamieszczania we wszystkich swoich materiałach informacyjnych zapisów 
o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Miasto. 

 
5. Gmina może zawierać z organizacjami umowy o wsparcie lub o powierzenie 

zadań publicznych na czas realizacji zadania lub na czas określony nie dłuższy niż 2 
lata. 

 
 
 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU ORAZ 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

 
§9. 1. Program finansowany będzie z budżetu Gminy.  
 
2. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem Gmina 

planuje przeznaczyć kwotę w wysokości 1 035 000,00 zł (słownie: jeden milion 
trzydzieści pięć tysięcy złotych). Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie 
Gminy.  

 
3. Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację 

Programu zawierać będzie uchwała budżetowa Rady Miasta Łańcuta na rok 2023.  
 
 
 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

 
§10. Ustala się następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecane do 

realizacji Podmiotom Programu prowadzącym działalność statutową w dziedzinie: 
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1) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wysokość środków 

przeznaczonych na realizację – 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy 
złotych), 
 

2) Kultura fizyczna – wysokość środków przeznaczonych na realizację – 
330 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych), 
 

3) Pomoc społeczna – wysokość środków przeznaczonych na realizację – 
335 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), 
 

4) Oświata i wychowanie – wysokość środków przeznaczonych na realizację – 
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 
 

5) Ochrona zdrowia – wysokość środków przeznaczonych na realizację – 
230 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych). 

 
 
 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO 

OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 
 

§11. 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Burmistrza w celu ocenienia 

ofert pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznego opiniowania złożonych 

ofert w drodze zarządzenia. 

 

2. Komisja konkursowa powoływana jest oddzielnie do każdego ogłoszonego 

konkursu, odrębnie dla poszczególnych obszarów współpracy, określonych w §10. 

 

3. W skład komisji konkursowych wchodzą: 

 przedstawiciele Burmistrza Miasta Łańcuta, 

 przedstawiciele jednostek organizacyjnych Miasta Łańcuta, o ile charakter 

ich działalności odpowiada merytorycznie obszarowi, w jakim został 

ogłoszony dany konkurs ofert, 

 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 Ustawy, pod warunkiem, że osoby te nie podlegają 
wyłączeniu na podstawie art. 15 Ustawy, których wykaz podany jest do 
publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej 
www.lancut.pl.  
 

4. Każda komisja konkursowa pracuje na podstawie Regulaminu pracy komisji 
konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych 
Miasta Łańcuta przyjętego Zarządzeniem Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Łańcuta 
z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji 
konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych 
Miasta Łańcuta. 
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5. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert, 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000).  

 
6. Każdy z członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert 

składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu powiązań z wnioskodawcami ofert 
w konkursie.  

 
7. W przypadku nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, członek 

komisji nie bierze udziału w ocenie oferty i dalszym postępowaniu konkursowym 
dotyczącym danej oferty.  

 
§12. 1. Posiedzenia komisji odbywać się będą w siedzibie Urzędu Miasta 
Łańcuta. 
2. Terminy posiedzeń ustala przewodniczący komisji konkursowej.  
3. Komisja konkursowa może obradować w niepełnym składzie, w liczbie 

minimum 3 osób, w tym obligatoryjnie przewodniczący komisji. 
4. Udział członków w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.  
 
§ 13. Burmistrz, biorąc pod uwagę rekomendacje komisji konkursowych dokonuje 

ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podejmuje decyzję o wysokości 
kwoty przyznanej dotacji. 
 
 
 

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU 

KONSULTACJI  

 
§14. 1. „Program współpracy Miasta Łańcuta 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 2023” opracowany został 
przez Wydział Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Łańcuta.  

 
2. Projekt Programu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu 

w zakładce Organizacje pozarządowe  - Program współpracy, w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce Aktualności - Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu.  

 
3. Projekt Programu został poddany konsultacjom zgodnie z zasadami 

określonymi w Uchwale Nr XIX/142/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 października 
2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego z dnia 16.10.2012 r., poz. 2061). 
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4. Konsultacje Programu odbywały się w okresie od 9 listopada 2022 r. do 
15 listopada 2022 r.  
 
 
 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU  

 
§ 15. 1. Oceny realizacji Programu dokonuje Burmistrz Miasta Łańcuta na 

podstawie sprawozdań składanych przez organizacje z wykonywanych przez nie 
zadań objętych umowami na udzielenie dotacji.  

 
2. Wskaźnikami efektywności realizacji Programu są w szczególności:  
 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,  
 

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,  
 

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,  
 

4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy,  
 

5) liczba ofert odrzuconych, 
  

6) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu 
o dotacje udzielone z budżetu miasta,  
 

7) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Łańcuta na 
realizację zadań publicznych przez organizacje,  
 

8) tematyka i opis zrealizowanych zadań publicznych.  
 

3. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań Programu zajmuje się 
właściwy merytorycznie wydział.  

 
4. Organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące 

realizacji Programu w trakcie organizowanych spotkań z przedstawicielami Urzędu 
Miasta Łańcuta, jak też bezpośrednio do pracownika, którego zadaniem jest 
współpraca z organizacjami. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu informacje, 
uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane 
do usprawnienia bieżącej i przyszłej współpracy Miasta z organizacjami.  

 
5. W terminie do dnia 31 maja 2024 roku zostanie przedłożone Radzie Miasta 

Łańcuta sprawozdanie z realizacji niniejszego Programu, w którym dokonana zostanie 
ocena stanu współpracy Miasta z organizacjami. Ponadto sprawozdanie z realizacji 
Programu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Łańcuta. 
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6. Wnioski z oceny Programu oraz sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 
stanowić będą wskazówki dla tworzenia kolejnych programów współpracy Miasta 
Łańcuta z organizacjami pozarządowymi.  
 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
§ 16. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Programem zastosowanie 

mają przepisy: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy 
o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny. 

  
2. Każdorazowa zmiana w Programie wymaga przyjęcia uchwałą Rady Miasta 

Łańcuta. 
 

wz. Burmistrza: Michał Mglej 

Zastępca Burmistrza 

 


