
UCHWAŁA   NR III /12/ 10 
RADY  GMINY   LIPNO 

z dnia  29 grudnia 2010 roku 
 

w sprawie programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi na rok 
2011 
 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia   8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113,    
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175,        
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 3 
ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96, poz. 873;  z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,   poz. 1203 i Nr 210,   poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, 
poz. 1298 i  Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,  Nr 249,  poz. 2104;  z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 
2008 r. Nr  209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 
28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. Uchwala się program współpracy Gminy Lipno na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz 
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Lipno i 
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 2.  Na realizację „Programu współpracy na 2011 rok” środki finansowe zabezpieczone będą w 
budżecie Gminy Lipno na 2011 rok. 

 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 
 

 
§ 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy na 2011 rok” w zakresie rzeczowym i 
finansowym Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2011 rok. 
 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                            
 

Uzasadnienie 
 

 
               Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala 
program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami 
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami 
jednostek samorządu terytorialnego. 
 W celu zrealizowania wskazanego obowiązku przedłożono niniejszy projekt uchwały 
pod obrady Rady Gminy Lipno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                        
                                                                                  Załącznik do Uchwały Nr III/ 12/10    

                                                             Rady Gminy Lipno 
                                                                                                         z dnia  29 grudnia 2010 roku 
  

P r o g r a m    w s p ó ł p r a c y   n a   2 0 1 1   rok  
 
Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami 
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie 
Gminy Lipno i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 
 

Wstęp 
 
Celem współpracy Gminy Lipno 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 jest budowanie partnerstwa między tymi jednostkami na zasadach 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i 
jawności. 

Postanowienia ogólne 
 
§1. Ilekroć jest mowa o: 

1) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z 
dnia    27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz. 1240 ze 
zmianami)  

2) programie współpracy na 2011 rok – rozumie się przez to Program współpracy na 
2011 rok Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i 
jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego na terenie Gminy Lipno i stowarzyszeniami jednostek 
samorządu terytorialnego. 

3) ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – rozumie się przez to 
ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

 
Formy współpracy Gminy Lipno w sferze zadań publicznych z organizacjami 
pozarządowymi. 
 
§ 2. Współpraca Gminy Lipno w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi 
będzie prowadzona w następujących formach: 
1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w 
celu zharmonizowania tych kierunków, w szczególności o: 

a) budżecie Gminy Lipno na 2011 rok i zadań przewidzianych do realizacji na jego 
podstawie, 

b) o możliwościach uzyskania środków finansowych z innych źródeł, 
2) konsultowania projektów aktów normatywnych Rady Gminy Lipno w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej organizacji, 
 
 
 
 

 



3) tworzenia w miarę potrzeby wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym 
lub inicjatywnym złożonych z radnych i przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy 
Lipno oraz organizacji pozarządowych dla rozpatrzenia określonych problemów, ustalania 
strategii i sposobów wspólnego działania, bądź objęcia określonej problematyki dla dobra 
pożytku publicznego, 
4) umożliwienia organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych warunkach prawa 
użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością Gminy Lipno 
dla celów prowadzenia działalności statutowej tych organizacji, w miarę występowania 
pustostanów i potrzeb organizacji,  
5) kierowania do pracy w organizacjach pozarządowych, wykonujących zadania publiczne 
powierzone lub wspierane, poborowych celem odbywania służby zastępczej, 
6) promocji działalności organizacji pozarządowych, w szczególności w  lokalnej prasie, 
audycjach radiowych, publikacjach, tablicach informacyjnych, 
7) zlecania realizacji zadań publicznych w formie: 

a) powierzania wykonywania zadań publicznych i udzielania dotacji ze środków 
budżetowych na sfinansowanie ich realizacji, 

b) wspierania wykonywania zadań publicznych i udzielaniu dotacji na dofinansowanie 
ich realizacji. 

 
§ 3. Współpracę z organizacjami pozarządowymi koordynuje Referat Organizacyjny i Spraw 
Obywatelskich Urzędu Gminy Lipno, który co najmniej raz w roku, najpóźniej do                 
30 września, zorganizuje wspólne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
mających siedzibę na terenie Gminy Lipno. 
 
Sfery współpracy Gminy Lipno w sferze zadań publicznych z organizacjami 
pozarządowymi. 
 
 § 4. W 2011 roku zadania publiczne Gminy Lipno, realizowane przy udziale organizacji 
pozarządowych będą obejmować następujące sfery: 
1) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 
kierunku przeciwdziałania ubóstwu i społecznej marginalizacji, 
2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, obejmującej w szczególności następujące 
działania: 

a) rozwój sportu masowego dzieci i młodzieży, 
b) organizację rajdów, konkursów i imprez krajoznawczych promujących walory 

turystyczne, przyrodniczo – ekologiczne gminy, a także aktywny wypoczynek, 
3) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społecznościami, 
4) upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji. 
 
Postanowienia końcowe. 
 
 
§ 5. Tryb postępowania o udzielenie dotacji i sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli 
wykonania zleconego zadania następuje w oparciu o Ustawę o pożytku i wolontariacie.  

 


