
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami 

pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2011 r.”  

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  oraz  Uchwałą Nr LI/259/2010 z dnia 

9 listopada 2010 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok, Wójt Gminy Łęczyca 

przekłada Radzie Gminy w Łęczycy oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie 

z realizacji Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok. 

1. Gmina Łęczyca realizowała w 2011 r. współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na 

rzecz Gminy Łęczyca i jej mieszkańców w oparciu o „Program Współpracy z organizacjami 

pozarządowy oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r. przyjęty uchwałą  Rady Gminy w 

Łęczycy Nr LI/259/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku. 

2. Program współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami został uchwalony przez Radę Gminy w 

Łęczycy po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr XLIX/245/2010 

Rady Gminy Łęczyca z dnia 18 października 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

3. Program współpracy na 2011 r. określał cele, zakres i zasady oraz formy współpracy Gminy 

Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, a także zawierał wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą do dysponowania 

środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych 

będących we właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje.   

3. Współpraca Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 była realizowana 

zarówno na płaszczyźnie finansowej jak i pozafinansowej.  

4. Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci:  

1) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji:  

W roku 2011 r. Gmina Łęczyca ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie: 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie   punktu   wydawania  żywności - 

pozyskiwanie, transport, magazynowanie i dystrybucja artykułów żywnościowych. 

Konkurs został ogłoszony w dniu 16 lutego 2011 r. – w odpowiedzi na konkurs wpłynęła jedna oferta. 

Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łęczyca w dniu 14 marca 2011 r. po wnikliwej 

analizie oferty wybrała Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi.  



Gmina Łęczyca reprezentowana przez Wójta Gminy w dniu 21 marca 2011 r. zawarła umowę z 

przedstawicielami Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi na realizację 

zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu wydawania żywności”. 

Gmina Łęczyca przeznaczyła na realizację tego zadania kwotę dotacji w wysokości 3161,00 zł. Środki 

finansowe własne organizacji i środki z innych źródeł  wyniosły 3364,17 zł. 

W wyniku realizacji zadania 250 najuboższych mieszkańców gminy Łęczyca zostało objętych 

systematycznym wsparciem w postaci żywności. Wsparcie to uchroniło ich przed głodem i chorobami 

wynikającymi z niedożywienia. Cierpiący niedostatek mieszkańcy gminy Łęczyca dzięki otrzymaniu 

darmowych artykułów spożywczych byli w stanie zapewnić sobie podstawową egzystencję, co 

umożliwiło im aktywność w innych dziedzinach życia i wyrwanie się z kręgu biedy. Zadanie to 

zostało w pełni zrealizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi 

poprzez uruchomienie i funkcjonowanie punktu wydawania żywności dla osób najbardziej 

potrzebujących tego rodzaju wsparcia, wytypowanych przez GOPS w Łęczycy.  

2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem pomocy w postaci rzeczowej np. 

sfinansowanie części wydatków bezpośrednio z budżetu Gminy.  

Gmina Łęczyca w 2011 r. zakupiła w kwocie 500,00 zł artykuły biurowe (zeszyty, długopisy, teczki, 

pisaki), które zostały przekazane Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”  w Łęczycy. 

Artykuły biurowe ufundowane przez Gminę Łęczyca zostały przekazane jako  nagrody dla młodzieży 

biorącej udział w koncercie ewangelizacyjnym zorganizowanym z okazji II Dni Kultury 

Chrześcijańskiej „Kultura polska – pamięć i tożsamość” w dniu 20 maja 2011 r. 

5. Współpraca między Gminą a organizacjami przybierała także formy pozafinansowe: 

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;  

- prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych działań Gminy i 

organizacji pozarządowych, 

  - pomoc merytoryczna dla projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe mających  na 

celu poprawę życia mieszkańców gminy Łęczyca 

 -  konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

- konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa 

w art. 4 ustawy z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez 

właściwe jednostki samorządu terytorialnego. 

 - pomoc Gminy dla organizacji pozarządowych przy składaniu wniosków i innych dokumentów 

niezbędnych do pozyskiwania i rozliczania środków spoza budżetu Gminy, w tym funduszy unijnych. 
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