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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.  

Ramy współpracy wyznaczają także: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), ustawy 

szczegółowe ustalające zadania województwa w poszczególnych sferach 

działalności publicznej oraz odrębne uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego, 

określające zasady i tryb przyznawania dotacji. 

Celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Województwem 

Lubuskim i organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykonywanie zadań 

publicznych.  

 Współpraca Samorządu Województwa odbywać się będzie na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji 

i jawności.  

Obok zlecania realizacji zadań publicznych, formy współpracy polegać będą 

przede wszystkim na konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów 

aktów normatywnych, tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym  

i inicjatywnym, a także informowaniu się nawzajem o planowanych kierunkach 

działalności. 

  Projektowane formy współpracy są zgodne z katalogiem form 

wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Należy podkreślić, że trwają prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Proponowane zmiany, rozszerzające znacznie zasady 

i formy dialogu obywatelskiego, będą miały wpływ na treść Programu.  

Będzie istniała zatem konieczność dostosowania Programu do znowelizowanej 

ustawy, po jej wejściu w życie.   
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I. SFERA ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

 

Sfera zadań publicznych Województwa Lubuskiego, które w świetle przepisów  

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowane są we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, obejmuje zadania w zakresie: 

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

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

1a)zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy 

uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, 

inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom; 

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; 

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; 
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19) ratownictwa i ochrony ludności; 

20) pomocy ofiarom 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; 

24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 

finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w zakresie określonym  

w pkt 1 - 23. 

 
 

Zadania te realizuje Zarząd Województwa Lubuskiego przy pomocy 

Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,  

a w szczególności: Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, 

Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Edukacji, 

Kultury i Sportu, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania 

Przestrzennego, Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 

Departamentu Gospodarki i Infrastruktury, Departamentu Polityki Społecznej. 

 
 
We współpracy z organizacjami pozarządowymi 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 2006-2010”; 

 „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 

 Kolejne edycje „Programu rozwoju bazy sportowej województwa lubuskiego”; 

 „Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2003 – 2010 

wraz z planem gospodarki odpadami”;  
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 „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”. 

 
 

II.  PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2010 ROK  

 
W 2010 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana  

w następujących formach: 

1) zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych, wspieranie lub 

powierzanie realizacji takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

ich realizacji; 

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków; 

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich 

działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji; 

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli 

właściwych organów administracji publicznej. 

 

1. ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI NA 

DOFINANSOWANIE ICH REALIZACJI 

 
Zlecanie zadań publicznych w 2010 roku będzie odbywało się w oparciu  

o uchwałę Nr 34/196/2007 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 maja  

2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie 

dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego określonych  

w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Zlecana będzie realizacja następujących zadań województwa: 

1) w obszarze rozwoju regionalnego: 

Zadanie: działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami, poprzez zlecanie: 
  

 propagowania idei integracji europejskiej, organizacji konferencji, szkoleń, 

spotkań, imprez promocyjnych z przedstawicielami środowisk regionów 

partnerskich województwa lubuskiego; 

 opracowania i druku materiałów informacyjnych. 

2) w obszarze turystyki regionalnej: 

Zadanie: wspieranie i promocja krajoznawstwa, poprzez zlecanie: 

 organizacji imprez turystycznych; 

 opracowywania i publikacji wydawnictw krajoznawczych; 

 organizacji konkursów krajoznawczych; 

 organizacji kursów i szkoleń pilotów oraz organizatorów turystyki; 

 organizacji konferencji o tematyce turystycznej. 

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: 

 organizacji festiwali, konkursów, konferencji, zjazdów, przeglądów, 

seminariów; 

 opracowania i wydawania publikacji promocyjnych i ulotek promocyjnych; 

 produkcji filmów promujących walory województwa lubuskiego; 

 organizacji eventów i imprez o znaczeniu medialnym. 

4) w obszarze kultury: 

Zadania w zakresie: 

- wspierania - w ramach sprawowania mecenatu nad działalnością 

kulturalną - wartościowych przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, 

podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  

w art.3 ust.3, w zakresie rozwoju kultury, ochrony i racjonalnego 
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wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji  

i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz promocji walorów 

kulturowych województwa, realizowanych poprzez:  

 organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów,  

warsztatów, konferencji, kursów, 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 dóbr kultury, przedmiotów służących kultywowaniu regionalnych 

tradycji kulturalnych, tłumaczeń, partytur i praw autorskich, dzieł sztuki, 

instrumentów muzycznych, ekspertyz, recenzji, prac krytycznych oraz innych 

dóbr niezbędnych do zachowania i upowszechniania dziedzictwa 

kulturowego; 

 renowację, konserwację, inwentaryzację i ochronę zabytków i innych 

obiektów kultury materialnej; 

 prowadzenie, konserwację, inwentaryzację i ochronę kolekcji dzieł sztuki, 

muzealiów i instrumentów oraz zbiorów bibliotecznych, fonograficznych, 

fotograficznych oraz filmowych; 

 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 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, 

 upowszechnianie, promocję i popularyzację w kraju i za granicą regionalnej 

twórczości i wykonawstwa artystycznego; 

 wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży; 
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 wspieranie tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej; 

 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; 

 organizowanie działań kulturalnych związanych z obchodami Roku 

Chopinowskiego; 

 

- organizacji festiwalu filmowego.  

 

5) w obszarze kultury fizycznej: 

Zadanie: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez zlecanie  

w formie wspierania lub powierzania: 

   organizacji XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich; 

   organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim  

i międzynarodowym; 

   szkolenia i udziału zawodników z województwa lubuskiego w zawodach 

wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr 

wojewódzkich, tj. juniorów, juniorów młodszych, młodzików przy 

uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży; 

   organizacji rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie 

lubuskim; 

   organizacji imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz 

udziału reprezentantów środowiska wiejskiego województwa lubuskiego 

w zawodach sportowych; 

   organizacji rywalizacji sportowej i szkolenia zawodników niepełnosprawnych 

oraz udziału w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich  

i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób 

niepełnosprawnych; 

   organizacji przedsięwzięć dotyczących sportu dla różnych środowisk; 
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   szkolenia ratowników wodnych, ocenę stanu akwenów wodnych przed 

sezonem letnim; 

   szkolenia w sportach motorowych; 

   szkolenia w sportach lotniczych; 

   szkolenia młodzieży w tańcu sportowym; 

   szkolenia i doskonalenia instruktorów, trenerów, sędziów sportowych; 

   wydawania niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną.  

 

6) w obszarze edukacji: 

Zadanie: wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych  

o charakterze regionalnym poprzez zlecanie: 

 organizacji konkursów i olimpiad; 

 opracowywania i wydawania publikacji wykorzystywanych do realizacji celów 

dydaktyczno-wychowawczych; 

   szkoleń nieetatowej kadry stowarzyszeń, pełniącej funkcje wychowawcze; 

   organizacji szkoleń, seminariów i konferencji związanych z różnymi formami 

edukacji. 

 

7) 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 : 
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 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. 

b) działań priorytetowych wynikających z Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010, a w szczególności: 

 prowadzenie programów postrehabilitacyjnych; 

 prowadzenie edukacji dla personelu prowadzącego leczenie, rehabilitację 

i programy ograniczania szkód zdrowotnych; 

 prowadzenie edukacji osadzonych, ze szczególnym uwzględnieniem grup 

młodocianych z zakresu HIV/AIDS, HBS, HCV;  

 organizację szkoleń dla pedagogów szkolnych z zakresu uzależnień;  

 wspieranie pozaszkolnych programów edukacyjnych dla dzieci                   

i młodzieży zagrożonych narkomanią poprzez organizację działań 

wypoczynkowo -  profilaktycznych. 
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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: 

 zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji; 

 likwidacji i łagodzenia skutków niepełnosprawności; 

 poprawy warunków i jakości życia osób niepełnosprawnych; 

 promowania działań kulturalnych i sportowych z udziałem osób 

niepełnosprawnych; 

 wspierania działań na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa; 

 zwiększania udziału osób niepełnosprawnych w życiu publicznym; 

 

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. 
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2. WZAJEMNE INFORMOWANIE O PLANOWANYCH KIERUNKACH  

DZIAŁALNOŚCI I WSPÓŁDZIAŁANIA W CELU ZHARMONIZOWANIA TYCH 

KIERUNKÓW 

 

 Samorząd Województwa będzie informował organizacje pozarządowe, 

których cele statutowe wiążą się z realizacją określonych zadań województwa o:  

1)  spotkaniach związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013.  

2) pracach nad wdrażaniem Programu Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego; 

3)  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.  

4)  działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; 

5) pracach nad realizacją „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na 

lata 2005-2013”; 

6)  działaniach mających znaczenie dla poprawy warunków życia i zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych; 

7) działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju kultury fizycznej; 

8)   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: 

1) planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach; 

2) potrzebie współdziałania z samorządem województwa w ich realizacji. 
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3. KONSULTOWANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, ODPOWIEDNIO 

DO ZAKRESU ICH DZIAŁANIA, PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH  

W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH 

ORGANIZACJI 

 

Zakres konsultacji będzie obejmował: 

W obszarze rolnictwa, środowiska i rozwoju wsi: 

1) projekt planu doradztwa rolniczego; 

2) projekty uchwał Sejmiku w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich; 

3) projekty uchwał Zarządu w sprawie ustanowienia rybackich obrębów 

hodowlanych; 

4) projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące wdrożenia 

PO RYBY 2007 – 2013; 

5) wybór na krajową listę produktów tradycyjnych; 

W obszarze gospodarki – infrastruktury i wspierania przedsiębiorczości: 

-   konsultowanie zadań bieżących z organizacjami przedsiębiorców. 

W obszarze kultury fizycznej i sportu: 

1) 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; 

2) konsultacje dot. strategii rozwoju kultury fizycznej w województwie lubuskim. 

W obszarze polityki społecznej: 

1) konsultacje z Wojewódzką Społeczną Radą Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych, w sprawie realizacji „Wojewódzkiego Programu Integracji 

Społecznej Osób Niepełnosprawnych”; 

2) konsultacje projektów aktów normatywnych i ich nowelizacji  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządów wojewódzkich - 

w ramach konferencji, szkoleń i spotkań organizowanych przez Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii; 

3) konsultacje projektów programów tworzonych w ramach „Strategii Polityki 

Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013”. 
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4. TWORZENIE WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW O CHARAKTERZE DORADCZYM  

I INICJATYWNYM, ZŁOŻONYCH Z PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA 

 

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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W obszarze gospodarki i infrastruktury: 

- powoływane będą zespoły do realizacji określonych zadań. 

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. 

W obszarze kultury fizycznej i sportu: 

-      udział w spotkaniach Lubuskiej Federacji Sportu. 

W obszarze polityki społecznej:  

-  kontynuacja prac powołanej przez Marszałka Województwa Wojewódzkiej 

Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

 

5. INNE FORMY WSPÓŁPRACY OBEJMUJĄ: 

 
1) sprawowanie patronatu Województwa Lubuskiego nad konkursami 

gospodarczymi, fundowanie nagród, pomoc w organizacji konkursów, udział  

w pracach komisji konkursowych; 

2) organizowanie szkoleń dla liderów, członków organizacji pozarządowych oraz 

wolontariuszy; 

3) udział w spotkaniach, konferencjach, naradach, szkoleniach organizowanych 

przez sektor pozarządowy – w tym organizowanych przy wsparciu samorządu 

województwa; 

4) promocja przez samorząd województwa działalności organizacji i pomoc  

w tworzeniu jej 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”; 

5) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowych  

i innym uprawnionym podmiotom; 

6) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania 

dotacji; 
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7) zapewnienie udziału przedstawicielom organizacji pozarządowych, 

odpowiednio do zakresu ich działania, w powoływanych radach, zespołach, 

komisjach opiniodawczych; 

8) integrowanie społeczeństwa obywatelskiego w zakresie działań na rzecz 

rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – państwami Unii 

Europejskiej (organizowanie spotkań, konferencji, seminariów); 

9) promowanie działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej  

i przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu; 

10) współpracę jednostek organizacyjnych samorządu województwa lubuskiego 

np. ośrodka doskonalenia nauczycieli, ośrodka doradztwa rolniczego z trzecim 

sektorem. 

 

III. FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

1. Program będzie finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa; 

2. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań programowych,  

w szczególności na zlecanie zadań województwa organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom, będzie określona w projekcie budżetu na 

2010 rok;  

3. Przekazanie środków na realizację danego zadania odbywać się będzie  

na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim  

a Podmiotem, przyjmującym jego wykonanie; 

4. 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 bezpieczeństwo i stabilizację  

w realizacji podjętych zadań; 

5. 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): 
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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   

 
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 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  
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IV. REALIZACJA PROGRAMU 

 
1. Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym następuje w trybie otwartego 

konkursu ofert; 

2. Konkurs dla określonych zadań ogłasza Zarząd Województwa po uchwaleniu 

przez Sejmik Województwa budżetu na dany rok lub na podstawie projektu 

budżetu; 

3. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, spółdzielnie socjalne oraz jednostki 

organizacyjne podlegle organom administracji publicznej lub przez nie 

nadzorowane; 

4. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określają rozporządzenia:  

- Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie 

wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  

o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 

zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207); 

- Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia 

wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427), 

- Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia 

wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej  

(Dz. U. Nr 44, poz. 428); 

- Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia 

ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 

(Dz. U. Nr 61, poz. 545); 

5. Bezpośrednimi realizatorami „Programu współpracy Województwa Lubuskiego  

z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku” będą, stosownie do zakresu 

realizowanych przez nie zadań, Departamenty Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego;  

6. Program opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na stronach internetowych: 

www.lubuskie.pl/bip oraz www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl.   

7. Po zakończeniu Programu Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawi 

Sejmikowi Województwa Lubuskiego informację o sposobie realizacji 

Programu, uwzględniając m.in. wykonanie budżetu województwa za 2010r.  

http://www.lubuskie.pl/bip
http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/
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w zakresie dotyczącym wspierania organizacji pozarządowych. Informacja 

opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 

 


