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 2012 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 XII/61/2011
z dnia 29 listopada 2011 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 2012 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
2012 rok.
1. Gmina Łęczyca realizowała w 2012 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 2012 r. przyjęty uchwałą Rady Gminy
w Łęczycy Nr XII/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 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 2012 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 2012 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 pomocy w postaci rzeczowej np.
sfinansowanie części wydatków bezpośrednio z budżetu Gminy:
- pomoc dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Ziemi Łęczyckiej”
w Łęczycy poprzez ufundowanie w kwocie 500,00 zł nagrody rzeczowej dla zwycięscy konkursu
„miniNOCNIK 2012” organizowanego w ramach VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki
Turystycznej „NOCNIK 2012” oraz V Przeglądu dla dzieci i młodzieży „MiniNOCNIK 2012”.
- pomoc dla łęczyckiego Klubu Karate „IPPON” poprzez ufundowanie w kwocie 100,00 zł nagrody
rzeczowej dla zawodników zwycięzców III Otwartych Mistrzostw Karate Shotokan NSKF o Puchar
Burmistrza Miasta Łęczycy.

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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