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WPROWADZENIE 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nakłada na organy administracji 

publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy.  

Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

która weszła w życie z dniem 12 marca 2010 r. rozszerzyła znacznie zasady i formy 

dialogu obywatelskiego, które mają wpływ na treść Programu. Jednocześnie przepisy 

ustawy zgodnie z art. 5a ust.1 nakładają na jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego do dnia 

30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. 

Celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Województwem 

Lubuskim i organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykonywanie zadań 

publicznych. Dzięki coraz większej aktywności organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, stały się one cennym 

partnerem dla Samorządu Województwa Lubuskiego.  

Mając na uwadze prawidłową realizację zadań publicznych poprzez 

współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy koniecznym jest określenie 

zasad i obszarów współpracy w opracowanym Programie.  

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 jest 

wynikiem wieloletnich doświadczeń ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

a także wiedzy i praktyki pozyskanej przez pracowników Samorządu Województwa 

Lubuskiego. 
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Ilekroć w niniejszym „Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami 

pozarządowymi w 2011”, zwanym dalej „Programem” jest mowa o: 

1) Samorząd Województwa – należy przez to rozumieć Samorząd Województwa 

Lubuskiego; 

2) Zarządzie Województwa – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa 

Lubuskiego; 

3) Sejmiku Województwa – należy przez to rozumieć Sejmik Województwa 

Lubuskiego; 

4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubuskiego; 

5) Programie - należy przez to rozumieć „Program współpracy Województwa 

Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku”; 

6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.); 

7) organizacjach lub podmiotach Programu – należy przez to rozumieć 

organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy; 

8) 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  

(Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.); 

9) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa  

w art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy;  

10) Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego – 

należy przez to rozumieć organ powołany przez Marszałka o charakterze 

konsultacyjnym i opiniodawczym Samorządu Województwa w zakresie 

działalności pożytku publicznego, który skupia lubuskie organizacje pozarządowe 

oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE WSPÓŁPRACY 

Celem głównym Programu jest: 

Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie partnerstwa 

pomiędzy Samorządem Województwa a organizacjami, służącego rozpoznawaniu  

i lepszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych, jak również podnoszeniu poziomu 

życia mieszkańców regionu lubuskiego.  

 

Celami szczegółowymi Programu są: 

1) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w regionie poprzez tworzenie 

sprzyjających warunków dla powstania inicjatyw lokalnych, 

2) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców regionu lubuskiego, 

3) promocja postaw obywatelskich i prospołecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji 

i włączanie społeczne osób wykluczonych, 

4) dążenie do pełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych, a tym samym 

poprawy jakości i atrakcyjności życia mieszkańców regionu lubuskiego, 

5) integrowanie podmiotów Programu realizujących inicjatywy w sferze zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ustawy, 

6) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych, 

7) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im na równi z innymi podmiotami 

szans w realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie oraz powierzanie  

im zadań, przy zapewnieniu odpowiednich środków finansowych na ich 

realizację, 

8) tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju trzeciego sektora w lubuskim, 

9) zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych, 

10) wspieranie wszelkich form samopomocy i wolontariatu przyczyniające się  

do rozwoju podmiotów Programu. 
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ROZDZIAŁ III 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu odbywać się będzie 

w oparciu o następujące zasady: 

1) pomocniczości (inaczej subsydiarności) – zgodnie z którą Samorząd 

Województwa uznaje prawo zorganizowanych wspólnot obywateli  

do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących 

także do sfery zadań publicznych. W takim zakresie współpracuje z nimi, a także 

wspiera ich działalność oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach 

i w formie określonej w ustawie; 

2) suwerenności stron – która oznacza, że Samorząd Województwa i organizacje 

realizując zadania publiczne kooperują ze sobą na zasadach partnerstwa; 

3) partnerstwa – oznacza, że organizacje, na zasadach i w formie określonej  

w ustawie, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, 

w wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz współdziałają z organami 

Samorządu Województwa przy wykonywania zadań publicznych;  

4) efektywności – Samorząd Województwa przy zlecaniu organizacjom zadań 

publicznych do realizacji, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu 

wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji 

oraz zachowując wymogi określone w ustawie o finansach publicznych; 

5) uczciwej konkurencji i jawności – zakłada kształtowanie przez organy 

Samorządu Województwa przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych 

i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu 

równego dostępu do informacji. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

 Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu obejmuje 

zadania z zakresu sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy.  

Do priorytetowych obszarów współpracy, które wynikają z ustawowych zadań 

własnych samorządu należą zadania w zakresie: 
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1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;  

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

3) działalności charytatywnej;  

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego;  

6) ochrony i promocji zdrowia;  

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;  

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości;  

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności  

oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej;  

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  

15) wypoczynku dzieci i młodzieży;  

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;  

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  

19) turystyki i krajoznawstwa;  

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;  

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;  

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;  

23) ratownictwa i ochrony ludności;  

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen  

w kraju i za granicą;  
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25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;  

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami;  

27) promocji i organizacji wolontariatu;  

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;  

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;  

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;  

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka;  

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;  

33) działalności na rzecz podmiotów Programu, w zakresie określonym w pkt 1-32. 

 
 
We współpracy z podmiotami Programu realizowane są: 

 

 „Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego”; 

 „Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013”; 

 „Wojewódzki Program Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych”  

  „Program wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania 

poziomu życia mieszkańców Województwa Lubuskiego”; 

 „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na lata 2007-2011”; 

 „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016”; 

 „Kierunki prorodzinnej polityki społecznej Województwa Lubuskiego”; 

 „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”; 

 Kolejne edycje „Programu rozwoju bazy sportowej województwa lubuskiego”; 

 „Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 – 2013”; 

  „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, 

 „Strategia rozwoju kultury Województwa Lubuskiego”; 

 „Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013”; 

 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”. 
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ROZDZIAŁ V 

FORMY WSPÓŁPRACY 

Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu obejmuje 

współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.  

 

I. WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

 
Współpraca finansowa może odbywać się w formach:  

1) powierzenia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji  

na finansowanie jego realizacji; 

2) wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji  

na dofinansowanie jego realizacji. 

1. Podstawowym trybem realizacji zadania publicznego jest otwarty konkurs ofert.  

W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego 

trybu.  

2. Współpraca z podmiotami Programu przy realizacji zadań publicznych w trybie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie finansowana będzie 

ze środków budżetu Samorządu Województwa oraz ze środków PFRON.  

3. Konkursy na realizację określonych zadań publicznych będą ogłaszane przez 

Zarząd Województwa nie wcześniej niż po uchwaleniu przez Sejmik 

Województwa budżetu na dany rok lub na podstawie projektu budżetu,  

z uwzględnieniem wymogów wynikających z art. 13 ustawy.  

4. Zlecanie zadań publicznych w roku 2011 będzie odbywało się w oparciu  

o uchwałę Nr 249/2050/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia  

11 maja 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu postępowania w sprawach  

o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego 

określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), sposobu  

ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych. 

5. Zasady i tryb wyboru ofert są jawne i podawane do publicznej wiadomości  

w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.  
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6. Umowa o wspieranie lub o powierzenie zadania publicznego może być zawarta 

na czas realizacji zadania lub na czas określony, jednak na okres nie dłuższy  

niż trzy lata. Obowiązywanie umów w okresie trzyletnim zagwarantuje 

wykonującym je podmiotom Programu bezpieczeństwo i stabilizację w realizacji 

podjętych zadań. Każda umowa, która będzie miała charakter wieloletni, będzie 

podlegała aneksowaniu każdego roku w ramach wydatków bieżących. 

7. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania 

publicznego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy. 

8. Na wniosek organizacji Zarząd Województwa może zlecić wykonanie realizacji 

zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem 

otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są 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; 

3) łączna kwota środków finansowych przekazana w ten sposób tej samej 

organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20.000 zł; 

4) wysokość środków finansowych przyznanych przez Zarząd Województwa  

w tym trybie nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku 

budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje.  

5) uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację, Zarząd 

Województwa zleca realizację zadania, po złożeniu oferty przez organizację.  

6) w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Zarząd 

Województwa zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

b) w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; 

c) na stronie internetowej Urzędu. 

7) Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi 

dotyczące oferty.  

8) Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, Zarząd Województwa 

niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego  

lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, stanowi załącznik  

do umowy. 
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II. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

 

Współpraca pozafinansowa realizowana będzie w szczególności w postaci:  

1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałania w celu ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków 

poprzez: 

a) spotkaniach związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013.  

b) pracach nad wdrażaniem Programu Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego; 

c) podejmowanych przez Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi 

inicjatywach następujące organizacje: Lubuską Izbę Rolniczą, Centrum 

Narodowe Młodych Rolników, Lubuski i Wojewódzki Związek Rolników, Kółek  

i Organizacji Rolniczych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., Lubuskie 

Stowarzyszenie Sołtysów, Lubuski Związek Pracodawców i Dzierżawców 

Rolnych, Stowarzyszenie „Byłych Pracowników PGR”, Związek Zawodowy 

Rolników Indywidualnych „Solidarność RI”, Duszpasterstwo Rolników Diecezji 

Zielonogórsko – Gorzowskiej, Lubuskie Forum Rolnicze, Zielonogórskie 

Stowarzyszenie Winiarskie, Zarządem Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, 

Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu, z organizacjami rybackimi; 

d) działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; 

e) pracach nad realizacją „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego 

na lata 2005-2013”; 

f)  działaniach mających znaczenie dla poprawy warunków życia i zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych; 

g) działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju kultury fizycznej; 

h) innych działaniach wymagających współdziałania z organizacjami 

pozarządowymi. 

Informacje przekazywane będą w trakcie spotkań, narad, szkoleń i konsultacji,  

a w razie potrzeby, w formie opracowań pisemnych. 

Organizacje pozarządowe mogą informować o: 

 planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach, 

 potrzebie współdziałania z Samorządem Województwa w ich realizacji. 
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2) konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Radą Działalności 

Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, a do czasu jej powołania  

z podmiotami Programu w zakresie dotyczącym działalności statutowej 

organizacji, w oparciu o uchwałę Nr LV/568/2010 Sejmiku Województwa 

Lubuskiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego;  

3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji: 

a) w obszarze rolnictwa, środowiska i rozwoju wsi: 

 projektu planu doradztwa rolniczego, 

 projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich, 

 projektów uchwał Zarządu w sprawie ustanowienia rybackich obrębów 

hodowlanych, 

 projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące 

wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013, 

 wyboru na krajową listę produktów tradycyjnych. 

b) w obszarze gospodarki – infrastruktury i wspierania przedsiębiorczości: 

 konsultowanie zadań bieżących z organizacjami przedsiębiorców. 

c) w obszarze kultury fizycznej i sportu: 

 konsultacje projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i planów 

imprez sportowych z Lubuską Federacją Sportu, która na terenie 

województwa lubuskiego wykonuje zadania rady sportu, 

 konsultacje dot. strategii rozwoju kultury fizycznej w województwie lubuskim.  

a) w obszarze polityki społecznej: 

 konsultacje projektów aktów normatywnych i ich nowelizacji  

z przedstawicielami organizacji i samorządów wojewódzkich - w ramach 

konferencji, szkoleń i spotkań organizowanych przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro  

ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

 konsultacje projektów programów tworzonych w ramach „Strategii Polityki 

Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013”. 
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4) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze 

doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli podmiotów 

Programu prowadzących działalność w obszarze pożytku publicznego 

oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej: 

a) w obszarze rolnictwa, środowiska i rozwoju wsi: 

 udział organizacji pozarządowych w posiedzeniach Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa, sesjach Sejmiku Województwa, 

naradach organizowanych przez Departament; 

 udział przedstawicieli Departamentu w naradach i pracach organizowanych 

przez następujące organizacje pozarządowe: Lubuską Izbę Rolniczą, Polski 

Związek Łowiecki, Polski Związek Wędkarski, Lubuski Związek Rolników, 

Kółek i Organizacji Rolniczych, Lubuski Zarząd Dzierżawców i Pracodawców, 

Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów – Zarząd Wojewódzki, Stowarzyszenie 

Inżynierów Techników Rolnictwa – Zarząd Wojewódzki, Polski Klub 

Ekologiczny – Okręg Lubuski, Związki hodowców i Producentów Zwierząt  

i Roślin i innych; 

 udział w pracach Rady Społecznej przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Kalsku; 

 udział Departamentu w pracach organizowanych przez Lubuski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego będzie dotyczył:  

 współpracy z rolnikami i ich organizacjami branżowymi m.in.: Związkiem 

Hodowców Trzody Chlewnej, Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego  

i Mięsnego, dotyczącymi sektora drobiarskiego a także pozostałymi  

w takich dziedzinach jak: doradztwo rolnicze, doradztwo ekonomiczne, 

szkolenia, kursy podnoszące kwalifikacje oraz uprawnienia rolników, itp., 

 współpracy z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju wsi  

m.in.: Lokalnymi Grupami Działania w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013, Lokalnymi Grupami Rybackimi 

powstałymi w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, 

 współpracy z rolnikami i przetwórcami w ramach programu Poznaj Dobrą 

Żywność, informującym o wysokiej jakości produktów żywnościowych  

oraz w celu propagowania produktów regionalnych i tradycyjnych 

pochodzących z naszego regionu. 
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b) w obszarze gospodarki i infrastruktury:  

 powoływane będą zespoły do realizacji określonych zadań. 

c) w obszarze realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:  

 udział organizacji pozarządowych w konsultacjach dokumentów i w Komitecie 

Monitorującym Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 -2013. 

d) w obszarze kultury fizycznej i sportu:  

 udział w spotkaniach Lubuskiej Federacji Sportu. 

e) w obszarze polityki społecznej:  

 kontynuacja prac powołanej przez Marszałka Województwa Wojewódzkiej 

Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

5) innych form współpracy, które będą realizowane poprzez: 

a) organizowanie szkoleń i konferencji dla podmiotów Programu; 

b) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy podmiotów Programu w skali 

regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej; 

c) integrowanie społeczeństwa obywatelskiego w zakresie działań na rzecz 

rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – państwami Unii 

Europejskiej (organizowanie spotkań, konferencji, seminariów);  

d) doradztwo i współpracę przy pozyskiwaniu przez podmioty Programu środków 

finansowych z innych źródeł;  

e) pomoc merytoryczną pracowników Urzędu;  

f) udostępnianie na preferencyjnych zasadach pomieszczeń lub sprzętu 

technicznego w celu realizacji zadań statutowych organizacji;  

g) udzielanie rekomendacji podmiotom Programu współpracujących  

z Samorządem Województwa, które ubiegają się o dofinansowanie z innych 

źródeł;  

h) popularyzację działalności organizacji działających na terenie województwa 

lubuskiego w mediach i na stronach internetowych Urzędu – www.lubuskie.pl, 

www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl;  

i) promowanie działalności podmiotów Programu i pomoc w tworzeniu dobrego 

wizerunku m.in. poprzez zgłaszanie organizacji do różnego typu konkursów  

o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, a także propagowanie  

ich działalności na łamach Lubuskiego Pisma Samorządowego „Region”; 

http://www.lubuskie.pl/
http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/
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j) prowadzenie i stałe aktualizowanie bazy danych organizacji działających  

na terenie województwa lubuskiego, zamieszczonej na stronie internetowej 

www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl;  

k) obejmowanie patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego przedsięwzięć 

realizowanych przez podmioty Programu;  

l) promowanie działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania 

ubóstwu i włączania społecznego osób wykluczonych;  

m) prowadzenie działań na rzecz integracji środowisk kombatanckich  

oraz koordynowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami  

ds. kombatantów i osób represjonowanych. 

 

ROZDZIAŁ VI 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 

Poszczególne departamenty Urzędu w ramach współdziałania z podmiotami 

Programu prowadzącymi działalność pożytku publicznego wdrażać będą w roku 

2011 następujące priorytetowe zadania województwa: 

1) w obszarze rozwoju regionalnego: 

Zadanie: propagowanie idei integracji europejskiej poprzez prowadzenie 

informacji europejskiej dla mieszkańców województwa lubuskiego, 

organizację konferencji, szkoleń, spotkań, imprez sportowych, 

promocyjnych z przedstawicielami grup społecznych z innych krajów 

europejskich, w tym regionów partnerskich województwa lubuskiego; 

opracowania i druk materiałów informacyjnych, promocyjnych, poprzez: 
  

 wymianę doświadczeń w zakresie: promocji, edukacyjno – kulturowym oraz 

gospodarczym; 

 wspieranie inicjatyw integracyjnych między regionami; 

 organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań, imprez sportowych, 

promocyjnych z przedstawicielami grup społecznych; 

 prowadzenie informacji europejskiej dla mieszkańców Województwa 

Lubuskiego; 

 działania związane z promocją potencjału ludzkiego regionu; 

 działania promujące walory i możliwości Województwa. 

http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/
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2) w obszarze turystyki regionalnej: 

Zadanie: promowanie turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim 

poprzez współprace i wspieranie organizacji. Organizowanie wypoczynku 

dzieci i młodzież, wyjazdów, imprez, spotkań, konferencji, szkoleń, druk 

materiałów informacyjnych i promocyjnych, poprzez: 

a) wypoczynek dzieci i młodzieży: 

 wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z zagrożonych ubóstwem 

rodzin w formie stacjonarnej, półstacjonarnej i jednodniowych imprez  

o charakterze regionalnym, w tym wsparcie dzieci pochodzących  

ze marginalizowanych środowisk wiejskich; 

 organizowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pochodzącej  

z zagranicy, w tym dzieci Polaków zamieszkałych za granicą. 

b) turystykę i krajoznawstwo: 

 działalność krajoznawcza poprzez dofinansowanie imprez turystyczno-

krajoznawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym oraz międzynarodowym; 

 promowanie walorów turystycznych regionu (targi krajowe i zagraniczne, 

wydawnictwa regionalne, wystawy, prezentacja regionu w środkach 

masowego przekazu); 

 stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej w Województwie. 

c) priorytetowe zadania publiczne o szczególnym znaczeniu dla Województwa 

Lubuskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 

3) w obszarze promocji województwa: 

Zadanie: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze 

regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, które poprzez 

szeroką promocję własną wpływają na pozytywny wizerunek województwa, 

realizowanych poprzez zlecanie: 

a) zadania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

 promocja Województwa poprzez sport w kraju i za granicą. 

b) zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa: 

 działalność promocyjna poprzez dofinansowanie imprez turystyczno-

krajoznawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowy oraz międzynarodowym; 
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 promowanie walorów turystycznych regionu (targi krajowe i zagraniczne, 

wydawnictwa regionalne, wystawy, prezentacje regionu w środkach 

masowego przekazu); 

 stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej w Województwie. 

c) zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego: 

 organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, 

konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych  

i innych imprez o zasięgu co najmniej regionalnym, mających istotne 

znaczenie dla polskiej kultury i sztuki; 

 pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości regionalnej; 

 wspieranie inicjatyw wydawniczych poświęconych problematyce kultury  

i sztuki; 

 upowszechnianie, promowanie i popularyzacja kultury i sztuki. 

d) zadań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

 promocja produktu regionalnego i tradycyjnego; 

 działania zwiększające atrakcyjność regionu poprzez marketing regionalny – 

wdrażanie Strategii Marki „Lubuskie warte zachodu”. 

e) zadań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości: 

 organizacja lub udział w przedsięwzięciach promujących przedsiębiorczość; 

 wspieranie inicjatyw o charakterze promocyjnym, których celem jest rozwój 

gospodarczy regionu. 

4) w obszarze kultury: 

Zadania w zakresie: 

a) wspierania - w ramach sprawowania mecenatu nad działalnością 

kulturalną - wartościowych przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, 

podejmowanych przez organizacje, w zakresie rozwoju kultury, ochrony  

i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocji 

twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych 
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oraz promocji walorów kulturowych województwa, realizowanych 

poprzez:  

 organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, 

warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych  

i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki  

oraz ich krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród; 

 wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism, 

periodyków i druków ulotnych, opracowań dydaktycznych, informacyjnych, 

badawczych, krytycznych i przekładów literatury – w postaci drukowanej  

oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku; 

 zakup przedmiotów służących kultywowaniu regionalnych tradycji kulturalnych, 

tłumaczeń, partytur i praw autorskich oraz innych dóbr niezbędnych  

do zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego; 

 dokumentowanie zjawisk życia kulturalnego i artystycznego, a także tworzenie 

systemów informatycznych w tych zakresach; 

 produkcję i opracowywanie filmów fabularnych, dokumentalnych, 

edukacyjnych i pomocy dydaktycznych; 

 wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości 

ludowej oraz ochronę unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności 

artystycznych i ich warsztatów; 

 działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych; 

 udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych  

z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach 

regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych; 

 organizowanie uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt 

państwowych i rocznic. 

b) organizacji festiwali filmowych.  

5) w obszarze kultury fizycznej: 

Zadanie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez zlecanie  

w formie wspierania lub powierzania: 

 organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim  

i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa; 
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 szkolenia i udziału zawodników z województwa lubuskiego w zawodach 

wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr 

wojewódzkich, tj. młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych, młodzików 

przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży; 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej; 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim; 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim; 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku osób 

niepełnosprawnych; 

 organizacji przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich; 

 szkolenia ratowników wodnych, ocenę stanów akwenów wodnych przed 

sezonem letnim; 

 promocji Województwa poprzez sport w kraju i za granicą; 

 szkolenia i doskonalenia instruktorów, trenerów, sędziów sportowych; 

 wydawania niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną.  

6) w obszarze edukacji: 

Zadanie: wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych  

o charakterze regionalnym i ponadregionalnym poprzez zlecanie: 

 organizacji konkursów i olimpiad; 

 opracowywania i wydawania publikacji wykorzystywanych do realizacji celów 

dydaktyczno-wychowawczych; 

 szkolenia nieetatowej kadry stowarzyszeń, pełniącej funkcje wychowawcze; 

 organizacji szkoleń, seminariów i konferencji związanych z różnymi formami 

edukacji. 

7) w obszarze ochrony zdrowia: 

Zadanie: poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa 

lubuskiego: 

 poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; 

 zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa; 

 dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów 

demograficznych; 
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 promocja zdrowia i kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców 

województwa lubuskiego. 

8) w obszarze polityki społecznej: 

Zadania w zakresie:  

- ochrony i promocji zdrowia; 

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

- działalności charytatywnej; 

- promocji i działalności wolontariatu; 

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 

poprzez zlecanie: 

a) działań priorytetowych wynikających z Wojewódzkiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-

2011, a w szczególności : 

 zwiększenie dostępności świadczeń w rehabilitacji i reintegracji poprzez 

rozwój specjalistycznych placówek oraz programów dla osób uzależnionych 

od alkoholu i współuzależnionych; 

 wspieranie programów profilaktycznych o charakterze wojewódzkim  

i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używania alkoholu 

oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci  

i młodzież; 

 podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych 

z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu 

zjawisku; 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla uzależnionych  

od alkoholu osadzonych w zakładach karnych, aresztach śledczych oraz 

osób, które opuściły te placówki; 

 działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych, 

zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dzieciom 

– ofiarom przemocy oraz ich rodzinom; 

 organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu powiązana  

z działaniami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży zagrożonej 

marginalizacją i wykluczeniem. 
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b) działań priorytetowych wynikających z Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, a w szczególności: 

 profilaktyka uniwersalna dzieci i młodzieży, rodziców; 

 profilaktyka selektywna i wskazująca w miejscach o zwiększonym narażeniu 

na kontakt z narkotykami oraz dla osób z grup ryzyka: ze środowisk 

zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym 

oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

 leczenie, rehabilitacja oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja 

społeczna; 

 organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania 

profilaktyczne z zakresu narkomanii. 

c) działań priorytetowych wynikających z realizacji „Programu wspierania 

działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia 

mieszkańców województwa lubuskiego”, a w szczególności: 

 zapewniania opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych 

wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną, w tym 

poprzez organizację działań wypoczynkowo – terapeutycznych; 

 zapewniania opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom 

bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym  

na przemoc i odrzuconym przez rodzinę; 

 świadczenia usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym  

i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją; 

 wspierania przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację osób starszych; 

 wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 

 szkoleń liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych. 

d) działań priorytetowych wynikających z realizacji „Wojewódzkiego 

Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych”, 

dotyczących: 

 wzrost poziomu wykształcenia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 

osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich aktywizacji 

zawodowej; 
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 doskonalenie profilaktyki oraz systemów wsparcia skierowanych do osób 

niepełnosprawnych oraz ich rodzin; 

 wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym; 

 zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 

poprzez likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych w ramach: 

 prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnych na rzecz likwidacji 

barier architektonicznych, urbanistycznych, 

 doradztwa zawodowego, 

 kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób 

niepełnosprawnych i problematyki niepełnosprawności; 

 wypracowanie skutecznych działań w zakresie zapobiegania inwalidztwu  

i innym dysfunkcjom organizmu; 

 aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki 

społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 

e) działań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;  

f) działań wynikających ze „Strategii Polityki Społecznej Województwa 

Lubuskiego na lata 2005-2013” dotyczących wspierania rozwoju 

ekonomii społecznej. 

 

ROZDZIAŁ VII 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

Niniejszy „Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami 

pozarządowymi w 2011 roku” realizowany będzie od 1 stycznia 2011 roku  

do 31 grudnia 2011 roku.  

Terminy realizacji poszczególnych zadań publicznych określone będą w warunkach 

otwartych konkursów ofert, jednak nie wcześniej niż po uchwaleniu przez Sejmik 

Województwa budżetu na dany rok lub po przedstawieniu projektu budżetu. 
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ROZDZIAŁ VIII 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

1. Podmiotami uczestniczącymi we współpracy przy realizacji Programu są:  

1) Sejmik Województwa – który uchwala Program oraz określa wysokość 

środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez 

organizacje, jako organ stanowiący i kontrolny Województwa; 

2) Zarząd Województwa – który realizuje bieżącą współpracę z organizacjami, 

jako organ wykonawczy Województwa poprzez:  

a) ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa oraz powoływanie Komisji Konkursowych, 

b) podejmowanie decyzji o wyborze oferty na realizację zadań publicznych  

po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowych, a następnie właściwych Komisji 

Sejmiku Województwa. 

3) właściwe merytorycznie departamenty Urzędu; 

4) organizacje, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie 

odpowiadającym działaniom województwa lubuskiego; 

5) Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego  

w momencie jej powołania. 

2. Właściwe merytorycznie departamenty Urzędu prowadzą bezpośrednią 

współpracę z organizacjami. Współpraca ta w szczególności polega na:  

1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację 

zadań finansowanych ze środków Samorządu Województwa, 

2) sporządzaniu sprawozdań z realizacji Programu współpracy z organizacjami, 

3) analizie sprawozdań częściowych i końcowych składanych przez organizacje 

z realizacji zadań publicznych,  

4) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, 

5) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami statutowo 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

6) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji 

dotyczących współpracy z organizacjami,  
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7) współpraca w obszarze działalności pożytku publicznego z organizacjami, 

wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, organami 

administracji publicznej, ośrodkami badawczymi, mediami. 

3. Realizację Programu ze strony Zarządu Województwa koordynuje Departament 

Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.  

Do obowiązków koordynatora należy w szczególności: 

1) koordynacja spaw z zakresu współpracy z organizacjami, 

2) koordynacja pracy poszczególnych departamentów Urzędu, w zakresie 

związanym z przygotowaniem zasad współpracy, projektu Programu  

oraz konsultacji ww. Programu z organizacjami lub Radą Działalności Pożytku 

Publicznego Województwa Lubuskiego w momencie jej powołania, 

3) sporządzanie we współpracy z departamentami Urzędu zbiorczych informacji 

na temat współpracy Samorządu Województwa z organizacjami, w tym  

w szczególności o zleconych organizacjom do realizacji zadań publicznych, 

4) wpieranie organizacji z terenu województwa lubuskiego poprzez promocje 

ciekawych inicjatyw, ułatwienie nawiązywania współpracy z innymi 

organizacjami, wzajemne informowanie o planowanych działaniach, 

opracowywanych programach, ogłaszanych konkursach. 

4. Poszczególne zadania, zlecane organizacjom pozarządowym, finansowane będą 

ze środków przewidzianych w budżecie województwa w następujących działach  

i rozdziałach (w paragrafach przewidujących dotacje dla fundacji, stowarzyszeń  

i innych podmiotów niepublicznych): 

1) w obszarze turystyki  

Dział 630 – Turystyka  

rozdz. 63095 – Pozostała działalność 

2) w obszarze rozwoju regionalnego  

Dział 750 – Administracja publiczna 

rozdz.75095 – Pozostała działalność 

3) w obszarze promocji województwa  

Dział 750 – Administracja publiczna 

rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

4) w obszarze kultury  

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury  
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5) w obszarze kultury fizycznej  

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  

6) w obszarze edukacji  

Dział 801 – Oświata i Wychowanie 

rozdz. 80195 – Pozostała działalność 

7) w obszarze ochrony zdrowia  

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

rozdz. 85195 – Pozostała działalność 

8) w obszarze polityki społecznej  

Dział 851 – Ochrona zdrowia  

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii   

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi   

Dział 852 – Pomoc społeczna  

rozdz. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej  

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  

 

ROZDZIAŁ IX 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań określa uchwała 

sejmikowa w sprawie przyjęcia budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2011  

oraz uchwała sejmikowa w sprawie podziału środków PFRON. Wydatki związane  

z realizacją zadań, o których mowa w Programie nie mogą przekroczyć kwoty 

środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2011.  

 

ROZDZIAŁ X 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

 

1. Ocena realizacji Programu dokonana będzie w oparciu o następujące informacje 

dotyczące w szczególności: 

1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

województwa lubuskiego;  
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2) wysokość oraz wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych  

z budżetu Województwa na realizację zadań publicznych przez podmioty 

Programu; 

3) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji w ramach konkursów;  

4) liczby organizacji podejmujących zadania publiczne wynikające z obszarów 

ujętych w Programie; 

5) liczby umów zawartych z podmiotami Programu na realizację zadań 

publicznych w ramach środków finansowych przekazanych przez Samorząd 

Województwa; 

6) liczby podmiotów Programu, które zwróciły się do Samorządu Województwa  

o finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych  

z pominięciem otwartych konkursów ofert oraz w ramach własnej inicjatywy; 

7) liczby wniosków złożonych przez podmioty Programu o realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert; 

8) liczby wniosków złożonych przez mieszkańców Województwa bezpośrednio 

lub za pośrednictwem podmiotów Programu o realizacje zadań publicznych  

w ramach inicjatywy lokalnej; 

9) stopnia zgodności realizowanych przez podmioty Programu zadań 

wynikających z poszczególnych obszarów ujętych w Programie; 

10) liczby zorganizowanych przedsięwzięć mających na celu rozwój podmiotów 

Programu oraz ich profesjonalizację; 

11) liczby wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty Programu  

i Województwo, 

12) liczby inicjatyw podejmowanych przez podmioty Programu objętych 

patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego. 

2. Bieżącym monitoringiem w zakresie realizacji zadań ujętych w Programie zajmują 

się właściwie merytorycznie departamenty Urzędu. 

3. Sprawozdanie z realizacji Programu zostanie sporządzone przez Departament 

Polityki Społecznej, będący koordynatorem Programu na podstawie danych 

przedstawionych przez poszczególne departamenty Urzędu. 

4. W terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku Zarząd Województwa przedłoży 

Sejmikowi Województwa sprawozdanie z realizacji Programu. 

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie zamieszczone do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej 
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www.bip.lubuskie.pl oraz na stronie internetowej Departamentu Polityki 

Społecznej www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl.  

 

ROZDZIAŁ XI 

SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG KONSULTACJI 

1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane w Departamencie 

Polityki Społecznej Urzędu.  

2. Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań: 

1) przygotowanie przez właściwe merytorycznie departamenty Urzędu informacji 

na temat realizowanych przez nie zadań publicznych w odpowiednim 

obszarze działania w ramach współpracy z podmiotami Programu; 

2) opracowanie projektu Programu; 

3) skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez upublicznienie  

na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.lubuskie.pl oraz na stronie internetowej Departamentu Polityki 

Społecznej www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl; 

4) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez podmioty Programu podczas 

konsultacji; 

5) przedłożenie projektu Programu na posiedzenie Zarządu Województwa. 

Przyjęty projekt Programu przekazany zostaje na posiedzenie właściwej 

Komisji Sejmiku Województwa, a w dalszej kolejności pod obrady Sejmiku 

Województwa. 

3. Uchwalony przez Sejmik Województwa Program zostaje zamieszczony na stronie 

internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubuskie.pl  

oraz na stronie internetowej Departamentu Polityki Społecznej www.polityka-

spoleczna.lubuskie.pl. 

 

ROZDZIAŁ XII 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH 

 

1. Za każdym razem po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań 

publicznych Samorządu Województwa w danym obszarze, Zarząd Województwa 

powołuje w drodze uchwały Komisję Konkursową, w celu opiniowania ofert 

złożonych przez podmioty Programu. 

http://www.bip.lubuskie.pl/
http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/
http://www.bip.lubuskie.pl/
http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/
http://www.bip.lubuskie.pl/
http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/
http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/
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2. Do obowiązków dyrektorów departamentów Urzędu realizujących konkursy ofert 

na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa w obszarach 

wskazanych w Programie, należy prowadzenie spraw związanych z powołaniem  

i pracą Komisji Konkursowej zgodnie z właściwością departamentów. 

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

1) w dwuosobowym składzie Dyrektor i Z-ca Dyrektora departamentu lub jeden  

z nich jako Przewodniczący Komisji; 

2) pracownik/cy właściwego merytorycznie departamentu wyznaczeni przez 

Dyrektora departamentu; 

3) osoby reprezentujące podmioty Programu, z wyłączeniem osób, które 

związane są z podmiotami wnioskującymi o dotację; 

4) w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem 

doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie 

obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, powołane  

na wniosek Dyrektora departamentu. 

4. Każdy z członków Komisji Konkursowej, przed rozpoczęciem jej prac, 

zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenie o bezstronności.  

5. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu 

rozstrzygnięcia konkursu, zgodnie z uchwałą Nr 249/2050/10 Zarządu 

Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie ustalenia 

regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji na realizację zadań 

publicznych Województwa Lubuskiego określonych w art. 4 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), sposobu ich rozliczania oraz kontroli 

wykonywania zadań zleconych. 

6. Pracą Komisji Konkursowej kieruje jej Przewodniczący, wybrany na pierwszym 

posiedzeniu. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Dyrektor 

departamentu realizującego konkurs.  

7. O terminie i porządku obrad Komisji Konkursowej każdy z członków Komisji 

zostaje powiadomiony odrębnym pismem lub faxem przed jej posiedzeniem. 

8. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów  

w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos 

Przewodniczącego.  
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9. Za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie  

i zwrot kosztów przejazdu.  

10. Departament właściwy merytorycznie przedkłada członkom Komisji wykaz 

złożonych ofert. Wykaz winien zawierać nazwę oferenta, nazwę zadania, 

całkowity koszt zadania i wnioskowaną przez organizację kwotę dotacji.  

11. Do zaopiniowania przez Komisję Konkursową dopuszcza się wszystkie oferty 

biorące udział w konkursie. Ocena ofert dokonywana jest w formie punktowej 

przez uprawnione osoby właściwego merytorycznie departamentu, w oparciu  

o kryteria określone w „Karcie oceny zadania”.  

12. Na podstawie przyznanej punktacji Komisja Konkursowa rekomenduje właściwej 

Komisji Sejmiku Województwa oraz Zarządowi Województwa podmioty Programu 

biorące udział w konkursie do dofinansowania. 

13. Z prac Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie 

obecni na posiedzeniu. 

14. Treść protokołu Przewodniczący przedstawia właściwej Komisji Sejmiku  

oraz Zarządowi Województwa. 


