Projekt
z dnia 7 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR X//19
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
na rok 2020"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) w związku z art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.), po
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/248/18 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie
programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tadeusz Krysiuk
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Załącznik do uchwały Nr X//19
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 listopada 2019 r.
Program współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020
§ 1. Cel główny i cele szczegółowe:
1. Program ma służyć rozwojowi demokracji lokalnej, pogłębieniu podmiotowości obywateli
i konsekwentnemu uspołecznianiu życia zbiorowego. Został opracowany w celu sprecyzowania zakresu
współdziałania i określania jego reguł.
2. Program określa cele, formy i zasady współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Lipsk.
3. Celem głównym współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi jest podniesienie
efektywności i skuteczności działań tych organizacji, zapewnienie im równych szans w realizacji zadań
publicznych, objęcie współpracą jak największych obszarów aktywności obywatelskiej, poprawa jakości życia
mieszkańców gminy.
4. Cele szczegółowe to:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoją wspólnotę lokalną czy
regionalną,
2) bardziej efektywne zarządzanie społecznościami lokalnymi, dzięki dobremu rozpoznaniu jego potrzeb,
3) uzupełnianie działań jednostki samorządowej w zakresie, w jakim nie jest w stanie realizować tych zadań
przez własne struktury,
4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
6) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
7) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców gminy,
8) umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertą realizacji konkretnych
zadań publicznych,
9) tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
10) udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym w pozyskaniu środków finansowych, pochodzących ze
źródeł zewnętrznych.
§ 2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2019 poz. 688 z późn. zmian.),
2. programie – należy przez to rozumieć Roczny program współpracy gminy Lipsk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2019 poz. 688 z późn. zmian.), na 2020 rok,
3. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
4. konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,
5. dotacji – należy przez to rozumieć dotacje w rozumieniu art. 126 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869 z późn.zm.).
§ 3. Zasady
współpracy
w art. 3 ust. 3 ustawy:

z organizacjami
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1. suwerenność stron – polegająca na prawie do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów,
respektując odrębność i niezależność każdej ze stron,
2. partnerstwo – polegające na współpracy pomiędzy władzami samorządowymi i organizacjami
pozarządowymi opartej na obopólnej chęci wzajemnych działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów,
3. efektywność – polegająca na dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych efektów w realizacji zadań
publicznych w sposób terminowy, oszczędny i celowy,
4. jawność – polegająca na udostępnianiu przez strony informacji o kosztach, efektach, celach współpracy,
jak również środkach finansowych zaplanowanych na realizację zadań, a także procedur postępowania przy
wyborze realizatorów zadań publicznych,
5. uczciwa konkurencja – polegająca na działaniu stron zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi
obyczajami, nienaruszającymi wzajemnego dobra,
6. pomocniczość – polegająca na udzielaniu pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie,
dla zapewnienia wykonywania zadań w sposób profesjonalny i terminowy.
§ 4. Przedmiot współpracy stanowią głównie zadania określone w art. 4 ust. 1 w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące zadań własnych gminy, a w szczególności rozwoju
demokracji lokalnej, wykorzystania możliwości partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi, przy
spełnionych następujących warunkach:
- realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom,
- obie strony wyrażają wolę współpracy,
- przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej.
§ 5. Formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy:
1. Współpraca
Gminy
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
w art. 3 ust. 3 ustawy może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

podmiotami

wymienionymi

2. Formy współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji
zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących form:
a. powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
b. wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
c. realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a oraz rozdziału 2a ustawy;
d. realizacji zadań publicznych w trybie art.11a, 11b, 11c ustawy;
2) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących ze środków UE,
funduszy celowych i fundacji;
3) doradztwo w wypełnianiu dokumentów konkursowych i pozyskiwaniu środków spoza budżetu gminy;
4) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach Komisji Konkursowych celem opiniowania
ofert złożonych w Otwartych Konkursach Ofert;
5) wspieranie, rozwijanie i promowanie idei wolontariatu;
6) obejmowanie patronatem przez władze Gminy Lipsk projektów i inicjatyw realizowanych przez
organizacje pozarządowe;
7) udzielanie przez Gminę Lipsk rekomendacji wnioskującym o to organizacjom pozarządowym;
8) promowanie działalności organizacji pozarządowych;
9) wspomaganie organizacji pozarządowych poprzez użyczenie środków technicznych lub lokalu na potrzeby
realizacji programu, w miarę możliwości;
10) prowadzenie przez gminę akcji informacyjnej i promocyjnej dotyczącej realizowanych wspólnych
programów z organizacjami pozarządowymi;
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11) zapraszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w organizowanych spotkaniach,
konsultacjach społecznych, posiedzeniach komisji Rady Miejskiej dotyczących dziedzin związanych
z działalnością organizacji i w miarę potrzeb tworzenie wspólnych zespołów doradczych w tych
dziedzinach;
12) przygotowanie mechanizmów umożliwiających uruchomienie Funduszu Wkładów Własnych i Funduszu
Pożyczkowego dla organizacji.
13) zlecanie realizacji zadań publicznych Organizacjom Pozarządowym odbywać się będzie na zasadach
określonych w ustawie, w trybie Otwartego Konkursu Ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny
tryb zlecania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób.
§ 6. 1. Zakres zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego do realizacji we współpracy
z adresatami programu obejmuje zadania wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności zadania
w zakresie:
1) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w formie:
- wspierania działań promujących styl życia wolny od alkoholu i innych używek, w tym także działań
profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym kierowanych do ogółu dzieci i młodzieży
w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych
(profilaktyka uniwersalna),
- działalności profilaktycznej, edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, ochrony zdrowia
(organizacja wydarzeń, warsztatów, konkursów, wystaw, prelekcji, konkursów i szkoleń dla dzieci
i młodzieży poświęconych zagadnieniom profilaktyki i uzależnieniom od nikotyny, alkoholu,
narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych),
- promowania zajęć dla dzieci i młodzieży, zapewniających pomoc w nauce, organizację czasu wolnego,
rozwój zainteresowań,
- organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień,
- organizacji aktywnego spędzania czasu wolnego (spotkania, wyjazdy, wycieczki) dla dzieci i dorosłych;
2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:
- poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców
Gminy Lipsk, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów,
- promocję kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych,
- wspieranie sportowych reprezentacji Gminy w imprezach, turniejach i zawodach sportowych;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:
- kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Lipsk, regionu i kraju,
- pielęgnowanie kultury regionalnej,
- organizację imprez kulturalnych i edukacyjnych na terenie Gminy Lipsk, upowszechniających wiedzę
historyczną, tradycję i kulturę w tym: organizacja konkursów, przesłuchań, spotkań, koncertów,
plenerów, wystaw, festiwali, imprez jubileuszowych, festynów, spektakli, warsztatów, konferencji;
4) działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane w formach:
- organizowania przedsięwzięć o tematyce edukacyjnej i kulturalnej integrujących środowisko osób
niepełnosprawnych,
- prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu
ich dyskryminacji,
- organizowanie lokalnych, regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
dla osób niepełnosprawnych;
5) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
- organizację zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań,
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- działania zapewniające zagospodarowane wolnego czasu dzieci i młodzieży;
6) promocji i ochrony zdrowia poprzez:
- prowadzenie działań profilaktycznych (w szczególności w zakresie chorób nowotworowych wśród
kobiet),
- prowadzenie działań mających na celu pomoc osobom dotkniętym chorobą (warsztaty psychologiczne,
terapeutyczne, rehabilitacja),
- promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
- realizacja programów prozdrowotnych,
- wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem,
- upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia
korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
zagrażających zdrowiu psychicznemu;
7) wspierania i promocji twórczości oraz działań i inicjatyw kulturalnych poprzez:
- wspieranie projektów z zakresu organizacji różnych form artystycznych dzieci i młodzieży,
- wspieranie promocji twórczości kulturalnej i ludowej ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa
kulturowego;
8) krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a w szczególności:
- działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną,
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) pomocy społecznej:
- realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, w tym związanych
z uzależnieniami od środków psychoaktywnych,
- realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznych,
- realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi
i narkomanii,
- realizacja programów opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- zorganizowanie i przeprowadzenie dystrybucji bezpłatnej żywności dla najbardziej potrzebujących
mieszkańców Gminy Lipsk,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku byłej szkoły podstawowej we wsi
Kurianka w gminie Lipsk;
10) wspierania przedsiębiorczości podejmowane będą działania związane ze współpracą w zakresie
organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków z programów
rządowych i Unii Europejskiej;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– prowadzenie lipskiego ośrodka lokalnej aktywności,
– prowadzenie twórczego ośrodka lokalnej aktywności;
12) działalności
na
rzecz
organizacji
w art. 3 ust. 3 ustawy poprzez:

pozarządowych

oraz

pomiotów

wymienionych

- dofinansowanie udziału własnego organizacji pozarządowych ubiegających się o dotację ze źródeł
zewnętrznych na zadania z zakresu określonego w art. 4 ust. 1 w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
§ 7. Sposób realizacji programu.
1. Zlecanie realizacji zadań następuje w trybie otwartego konkursu, chyba, że przepisy odrębne przewidują
inny tryb zlecania.
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie sfinansowanie nowych projektów
i przedsięwzięć niezaplanowanych w programie.
3. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
art. 3 ust. 3 ustawy.
4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą z własnej inicjatywy
złożyć wniosek o realizację zadania publicznego.
5. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 Burmistrz Lipska w ciągu miesiąca rozpatruje
celowość realizacji zadania publicznego, stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom
publicznym ujętych w niniejszym programie, zapewnienie jakości wykonania zadania, środki dostępne na
realizację zadań publicznych, oraz korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację
pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
6. Po rozpatrzeniu wszystkich elementów wniosku ujętych w ust. 5 Burmistrz Lipska informuje o podjętym
rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego
wniosek o trybie zlecania zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy oraz o terminie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
7. Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, Burmistrz
Lipska może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy,
z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub
regionalnym, pod warunkiem, że wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego
nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
8. W przypadku uznania celowości realizacji zadania publicznego zgodnie z ust. 7 Burmistrz Lipska zleca
realizację zadania po złożeniu oferty przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy.
9. Burmistrz Lipska w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza ofertę na
okres 7 dni w BIP, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń, celem umożliwienia każdemu
zgłoszenia uwag dotyczących oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.
10. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 9 i rozpatrzeniu uwag Burmistrz Lipska niezwłocznie
zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do
umowy.
§ 8. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert:
1. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Lipska wyznaczając jednocześnie przewodniczącego komisji.
2. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą
przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie.
3. Każda działająca na terenie Gminy Lipsk organizacja ma prawo do zgłoszenia przedstawiciela do udziału
w pracach Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od ukazania się na stronie internetowej ogłoszenia
o konkursie.
4. Do oceny ofert złożonych w każdym ogłoszonym konkursie ofert powołuje się odrębną Komisję.
5. Zasady pracy Komisji Konkursowej:
1) Posiedzenia komisji konkursowej zwołuje przewodniczący Komisji.
2) Protokoły w imieniu Komisji podpisuje przewodniczący Komisji.
3) Komisja podejmuje decyzje zwykłą większości głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos
przewodniczącego Komisji.
4) Ocena ofert jest dokonywana w niżej ustalony sposób:
- każdy członek komisji otrzymuje do oceny oferty złożone w konkursie oraz formularz oceny zawierający
kryteria oceny i punktacje za każde kryterium;
- każdy członek Komisji dokonuje indywidualnej oceny, przyznając na każde kryterium odpowiednią
liczbę punktów, suma tych punktów stanowi cząstkową ocenę oferty;

Id: 0F603403-B3E7-46E2-A95A-DEE406B1C4A9. Projekt

Strona 5

- ocena końcowa jest średnią arytmetyczną cząstkowych ocen oferty.
5) Komisja na posiedzeniu sporządza listę ofert proponowanych do dofinansowania, sporządzoną według
kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów.
6. Protokół oceny przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi Lipska.
7. Ostatecznego wyboru ofert wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz
Lipska.
8. W otwartym konkursie ofert może zostać wyłoniona więcej niż jedna oferta.
9. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń
niezwłocznie po wyborze oferty.
§ 9. 1 Podmiotami współpracy są organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.
2. Partnerami współpracy ze strony Gminy Lipsk są:
1) Rada Gminy i jej Komisje – w zakresie uchwalania programu, współpracy z organizacji pozarządowych,
2) Burmistrz – w zakresie realizacji zadań programu poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert,
przekazywanie środków finansowych w ramach budżetu gminy, podejmowanie decyzji o kierunkach
współpracy z organizacjami pozarządowymi, powoływanie komisji konkursowej,
3) gminne jednostki organizacyjne – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami w realizacji zadań
statutowych,
4) wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z Gminą.
3. Organizacje mają możliwość przekazywania swoich wniosków, opinii i uwag Burmistrzowi Lipska.
§ 10. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w 2020 roku zostanie
określona w uchwale budżetowej.
§ 11. Okres realizacji Programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na
2020 rok ustala się od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§ 12. Burmistrz Lipska przedłoży Radzie w terminie do 31 maja sprawozdanie z realizacji programu w roku
poprzednim, uwzględniając w nim wysokość wydatkowanych środków, sposób realizacji programu i osiągnięte
rezultaty.
§ 13. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji:
1. Program współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy tworzy się w oparciu o dotychczas funkcjonujący program współpracy Gminy Lipsk na
2019 rok oraz treść ustawy, a także w oparciu o konsultacje w/w aktu prawnego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
2. Konsultacje na temat w/w aktu prawnego oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności
statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, odbywają się zgodnie
z uchwałą nr XXXVIII/316/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 8 października 2010r. w sprawie
szczegółowego
konsultowania
z organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami
wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego Gminy Lipsk w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Projekt uchwały zostaje zamieszczony na 14 dni na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lipsku, jak
również na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Lipsku. Organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie zgłaszają uwagi do projektu uchwały.
4. Konsultacje mogą być prowadzone także w innych formach np. poprzez bezpośrednie spotkania
przedstawicieli organizacji pozarządowych, na których przedstawiony jest projekt aktu prawa miejscowego,
prezentowania stanowisk przedstawicieli organizacji pozarządowych podczas spotkań, itp.
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UZASADNIENIE

Obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.
zm.). Zgodnie z art. 5a ustawy, roczny program współpracy uchwala się po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Konsultacje społeczne wymienionego programu współpracy odbyły się w dniach
21.10.2019 r. - 05.11.2019 r. poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Lipsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do zaproponowanego Programu
współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020.
Z uwagi na powyższe przyjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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