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Roczny program współpracy z podmiotami realizującymi zadania 
publiczne na terenie gminy Lędziny w roku 2006

I. Podstawy prawne
Roczny program opracowano zgodnie z postanowieniami:
1/  Ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie 
/Dz.U. Nr 96 poz. 873/
2/ Ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych /Dz.U. 2005 Nr 249, poz. 2104/
3/ Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 1997, Nr 123 poz. 776 z późn. zm/.
4/  ustawy z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi /tj.Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231/ z późn. zm.

II. Obszary działania 
Na terenie gminy Lędziny zadania publiczne realizowane będą w zakresie:
1/ Opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia tj. 

- wspieranie działań w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i ochrony zdrowia, likwidacji 
      uzależnień na terenie miasta.

2/ Kultury, oświaty i wychowania tj. 
- Promocję działalności lędzińskich twórców i działaczy kultury w zakresie nauki,    
      plastyki, tańca, śpiewu, twórczości literackiej, itp.

     -    Organizację koncertów, przeglądów, konkursów, wystaw, przedstawień teatralnych i   
           projekcji filmowych dla mieszkańców miasta.
3/ Sportu, kultury fizycznej i rekreacji, tj. 

- Prowadzenie działalności rekreacyjno – sportowej z młodzieżą miasta /kluby, sekcje, 
      zawody, imprezy/
- Organizację  otwartych imprez sportowych, rekreacyjnych, festynów, zabaw dla 

mieszkańców miasta
- Utrzymanie, remonty, konserwacja miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych 

/boiska, place zabaw, skwery, itp./
4/   Pomocy społecznej, tj. 

- Pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom miasta, osobom specjalnej troski w zakresie 
      ich wzajemnej integracji, rehabilitacji i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego.

5/Przeciwdziałania alkoholizmowi,tj.
      -    Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki i   
            rozwiązywania problemów alkoholowych
      -     Współorganizacja imprez, programów profilaktycznych, szkoleń, konferencji 

Zadania realizowane w roku 2006 konkretnie obejmują:



Ad.1 
1/ Organizację zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki dla dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych.

Ad.2
1/Aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji zajęć plastycznych, 
wystaw twórczości, plenerów, organizacji wyjazdów do galerii, BWA, muzeów

2/ Prowadzenie dla dzieci i młodzieży miasta zajęć sekcji modelarskiej, organizacja    
    otwartych zawodów, wystaw modelarzy.
3/ Prowadzenie dla dzieci i młodzieży miasta zajęć pozalekcyjnych w ramach:

- klubów, sekcji zainteresowań
- zespołów tanecznych,
- zespołów wokalnych
- zespołów instrumentalnych
- zespołów gwarowych i folklorystycznych

lub miksu w/w
4/ Popularyzacja kultury filmowej w ramach organizacji:

- kina lektur szkolnych
- dyskusyjnego klubu filmowego

5/Utrzymanie na terenie miasta tradycji obrzędów, pieśni, gwary, folkloru śląskiego w ramach 
organizacji  koncertów,  wystaw,  spotkań,  pracy  zespołów  folklorystycznych,  kół 
zainteresowań, chórów, itp.

Ad.3
1/ Przygotowanie do sezonu i utrzymanie basenu odkrytego ośrodka „Zalew”
2/ Przygotowanie do sezonu i utrzymanie w sezonie obiektów klubu MKS „Lędziny” /stadion, 
boisko treningowe/
3/ Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 
miasta.
4/Organizacja imprez zawodów sportowych, festynów na stadionie miejskim
5/ Organizacja przewozu zawodników reprezentujących miasto na zawody sportowe, 
rozgrywki, turnieje, mecz, itp.
6/Organizacja i prowadzenie „Miejskiego magazynu sprzętu sportowego” dla sekcji i klubów 
sportowych miasta.
7/ Obsługa kas biletowych, utrzymanie ładu i porządku w trakcie imprez rekreacyjnych 
zawodów sportowych organizowanych na stadionie miejskim
8/Prowadzenie zajęć szkoleniowych, rozgrywek indywidualnych i drużynowych, treningów 
Klubu Tenisa Stołowego „Lędziny”
9/ Prowadzenie zajęć szkoleniowych, rozgrywek i turniejów szachowych wśród uczniów i 
młodzieży miasta.
10/Organizacja zawodów pływackich, szkolenie uczniowskiej kadry zawodniczej w ramach 
działalności UKS „Orka” Lędziny.
11/Organizacja na terenie miasta turniejów, rozgrywek, zawodów w ramach następujących 
dyscyplin sportowych:

- piłka siatkowa
- koszykówka
- piłka ręczna
- piłka nożna
- lekkoatletyka



- wędkarstwo
- skat, brydż sportowy
- tenis ziemny

            - zawody strzeleckie

Ad.4.
1/  organizacja  spotkań  dyskusyjnych,  zabaw,  wycieczek  rekreacyjno  –  rehabilitacyjnych, 
integrujących  miejskie  środowisko  dzieci  niepełnosprawnych  oraz  dzieci  środowisk 
zagrożonych.

Ad.5
1. Dofinansowanie usług związanych z prowadzeniem dodatkowych zajęć 

profilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych przy 
Poradni Leczenia Uzależnień w Lędzinach

III. Środki finansowe i sposób ich rozdziału
1. Na realizację zadań objętych Programem budżet miasta zabezpieczy:
-  w referacie kultury, sportu i rekreacji środki w wysokości 262.000,00 zł
- w referacie rozwoju gospodarczego…środki w wysokości  13.000,00 zł
• dotacja 22.000,00 zł
/dział 921 rozdział 92105 paragraf 2830 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/
• dotacja 215.000,00 zł
/dział 926 rozdział 92605 paragraf 2830 kultura fizyczna i sport/
• dotacja 10.000,00 zł
/dział 851 rozdział 85195 paragraf 2830 ochrona zdrowia/
• dotacja 15.000,00 zł
/dział 852 rozdział 85295 paragraf 2830 pomoc społeczna/
• dotacja 13.000,00 zł
/dział 851 rozdział 85154 paragraf 2830 przeciwdziałanie alkoholizmowi/

2. Zlecenie zadań objętych Programem ma formę powierzenia ich realizacji wraz z 
udzieleniem dotacji na powyższe.

3. Szczegółowe zasady wydatkowania środków dotacyjnych, sposób ich przekazania i 
rozliczania określa odrębna umowa zawarta między gminą Lędziny, a podmiotem 
realizującym zadanie.

4. Rozdział środków finansowych dotyczących realizacji zadań publicznych nastąpi z 
chwilą podjęcia uchwały budżetowej roku 2006, stosownie do Ustaw prawnych 
stanowiących podstawę prawną Programu.

IV. Terminy
1.Zadania objęte Programem będą realizowane w okresie od 15 luty do 15 grudnia 2006r.
2.Każde z zadań Programu musi być zrealizowane w planowanym terminie.
3.Nie dopuszcza się negocjacji podmiotów w sprawie przesunięcia terminu realizacji   
   zadania oraz wysokości kwot dotacji przeznaczonych na ten cel

V. Ustalenia dodatkowe
1/ Integralną część tego Programu stanowi proponowany rozdział środków finansowych 

na realizację poszczególnych zadań programu.
2/ Całość programu została pozytywnie zaopiniowana przez:



-  Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Rady Miasta,
-   Komisję Budżetu, Finansów i Samorządności Rady Miasta
-  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach, 
3/ Niniejszy program zostaje udostępniony wszystkim zainteresowanym z chwilą podjęcia 

stosownej Uchwały Rady Miasta.
4/  Wymagane jest  również  upublicznienie  programu w gablotach  Urzędu Miasta  i  na 

stronach internetowych.


