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UCHWAŁA }[R IU12l2018
RADY GMII{Y DĄBROWA ZIELONA

zdnia4 grudnia 2018 r.

w sPrawie PrzYjęcia Rgcaeg9 Programu wspóĘracy Gminy Dąbrowa Zie|onaz organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami iiożfiku publicanego na2019 rok.. . ,

Na Podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdńa 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z2018 r., Poz.L432) orll art.5a ust. 1 ustawy z dńa24 lorietnia 2003 roku o działainości-poąyttu p,rńi.^.go
i wolontariacie (tj. Dz.U, z20l8 r., poz. 450 zpóź.zrr.) Rada Gminy DąbrowaZielona

uchwala co następuje

§ 1, PrzYjąĆ RoczrY Program wsPóĘracy Gminy Dąbrowa Zielona zorgańzacjatrti pozarądowymi oraz
Podmiotami PozYtku publicznego na2OI9 rok o brzmieniu jat w załączniku aó ninie;sze.; uchwĄ.

§ 2.'Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia_

t,

Przewodrri czący Rady Gminy

BUrrl,*"
Iftzysztof Kucharski

(
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ZaŁącznik do uchwĄ Nr II/12l2018

Rady Gminy Dąbrowa Zielona

Rocz}l-Y PROGRAM wsPoŁPRA", "#^;ff;il;;""*^ Z ORGANIZACJAMI
PoZARzĄDowYMI oRAz PODNIIOTAMI WYMmMoi\MvII W ART. 3 UsT. 3 USTAWY

o DzIAt ALNosfi POZYTKU PI]BLICZNEGo I o TVOLONTARIACIE NA RoK 2019

I. wsTĘP
1. Ilekroć w niniejszym programie mówi się o:

l) Ustawie - należy przez to rozumięó ustawę z dńa ustawy z dńa 24 kwietnia 2003 r. o działalności poĄrtku
publicmego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z2078 r. poz. 450 zp6źn. mt.),

2) Zadaniach publicxnych -naleĘ przezto rozumieć zadańa określone w art.4 ustalvy,

3) organizacjach - naleĘ przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozrytku publicmego i o wolontariacie, ((

4) Progtamie - należry przez to rozumieć ,§oczny program współpracy Gminy Dąbrowa Zielona
z orgarizacjami pozaruądowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnla 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z2018 t,, poz.450 zpóźn.
zm.) na rok 2019"

5) Gminie - naleĘ przezto rozumieć Gminę Dąbrowa Zielona,

6) Radzie-na|eĘ przezto rozumieó Radę Gminy Dąbrowa Zieloną

7) Wójcie -naleĘ przezto rozumieó V/ójta Gminy Dąbrowa Zielona,

8) Dotucjach - na|eĘ przez to rozumieć środki finansowe z budzetu Gminy przekarywarte na podstawie
przepisów,

9) Konkursie - naleĘ przez to rozumieć otwarfy konkurs ofert na realizację zadan publicznych Gminy
Dąbrowa Zid'ona, ogłaszany przezWójta Gminy Dąbrowa Zielona.

2, Program obejmuje wspóĘracę Gminy Dąbrowa Zielona z orgańzacjami działającymi na rzecz Gminy
Dąbrowa Zielona i jej mieszkńców.

3. Program stworzono we współpracy z otgartizacjami pozarządowymi w ramach konsultacji
(=społeczrych.

II. Cel główny i cele szczegółowe programu , ';

1. Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy otaz
wznocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
Gminą aorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, októrych mo]i/a wart.3ust.3ustawy zdnia
24 kwietnia ż003 r. o działalności pożytku publicmego i o wolontariacie.

2. Celami szczegółowymi Programu są:

1) poprawa jakości ą,cia mieszkańców Gminy poprzezpełniejsze zaspokojenie ich potrzeb,

2) racj onalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,

3) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadń publicznych,

4) podniesienie efeĘwności działań w sferze wykonywania zadań publicznych,

5) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych,

6) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rorwój wolontariatu,

7) promowanie i wzmacnianie postaw obyr,vatelskich
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III. Zasady wspóĘracy

WsPÓłPraca GminY Dąbrowa Zie\onaz orgarńzacjarrti pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa się na zasadach:

7)PomocniczoŚci - zgodnie zldorą Gmina powierza organizacjom reńizację zadań własnych, a organizacje
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczrry, profesjonalny i terminówy;

2) nnłerennoŚci stron - zgodnie zldórą stosunki p_opiędzy Gminą a organŁacjami ksźhłtowane.będą
z Poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależrości w swojej aziałanos*ci statuiowej;

3) Partnerstwa - co om|acza dobrowolną wspĘracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiąąlwaniu
wspólnie zdefi niowanych probl emów i osiąganiu taz.em wyryczon}ch celów;

4) efeknlwności - co oznaczawspólne dąenie do osiągnięcia możliwie najwięks4,ch efektów rcalizacji zadńpublicznych;

5) uczciwej konkllrencji - co.oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonylvanych
działań, zarówno Przez PodmiotY publiczrre jak i niepubliczne, uiukż" obowifek stosowania tych samych
krYteriów Przry dokonYwaniu oceny tych działan i podejmowŃu decyzji odnośnie ich finansowania;

6)jawnoŚci - zgodnie zktórą wsrystkie możliwości współpracy Gminy zorgarizacjlarrli są powszechnie
wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w żakresie stósowanych procedń i Ę,ieriów podejmowaniadecyzji. J r --

fV. Zakres przedmiotowy

przedmiotem współpracy Gminy z orgarizacjami pozarządowymi jest:

l)realizacja zadan PubliczrrYch Gminy określonych wustawach, wzakresie odpowiadającym jej zadaniom
własnym,

2) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego na etapie ich tworzenią
3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajanią

4) podwyzszanie efeklywności działan kierowanych do mieszkńców gminy.
V, F'ormY wsPÓĘracY, o których mowa w art 5 ust.2 ustawy o działalności poźrytku publiczrego i owolontariacie

l,WsPÓłPraca GminY Dąbrowa ZieIona,zorganizacjarrti pozarządowymi oraz zpodmiotami októrych
mowa w art.3 ust.3 ustawy, może przybierać formy finansowe i |ozafinansowe.

2, WsPÓĘraca o charakterze finansowym, pomiędzy Gminą Dąbrowa Zielona a organizacjami
pozauądowymi, moze być prowadz ona poprzez:

a) zecanie organŁacjom pomrządovlym realizacji zadŃ publicznych na zasadach w ustawie z dńaZ4kwietnia 2}}3r,_odziałalności poĄrtku pubiicznego ió woloniariacie, wformach powierzania lubwsPierania wYkonania zadańawTazzudzieleńem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
-

b) ZakuP PotrzebnYch usfug w Ębie i na zasadach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicnych.
c)Udzielanie PoĘczek, gwarancji, Poręczeń organizacjom pozarz.ądowym oraz podmiotom wymienionymwart,3 ust,3, na realizację zadań w sferze pozytku publiczrego, na-zasadach określonych wodrębn}ch

przepisach.

" 3, WsPÓłPraca o charakterze Pozafinansowym, pomiędzy Gminą Dąbrowa Zielona a organizacjamipozaruądowymi, może być prowadz ona poptzezi

a) konsultowanie z organizacjami pozaruądowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
Projektów aktów normatYwnYch w dziedzinach dotyczących statutowej Ęch organizacji, w celu uzyskaniaich oPinii, zgodnie z uchwałą Nr )(LVII/2 90l20t0 ńad} Gminy o1browi zięloia zdnia 8 listopada 2010 r.w sPrawie okreŚlenia szczegółowego sposobu konsultowani a i otgarńza"lu*i poz*rąaowymi i podmiotamiwYmienionYmiwart.3ust.3ustawyodziałalnościpozytkupubliczregoiowólontariacie(tekstjedn.Dz.U.
zż0I8 poz. 450 zpóźn. zm.), projelctów aktów prawa miejsclwego,

b) Publikowanie ważnYch informacji na stronach internetowych urzędu crrtiny www.dabrow azielona,pl, orazw B iuletynie Inforrracj i Publicznej,

r
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programach pomocowych, szkoieniach, konferen cjach - za

d) informowanie Przedstawicieli organizacji o planowanych sesjacl Raqy Gminy Dąbrowa Zielona,na którychdYskutowane będąProjeĘ u"r'#uioanJrzą"y.t .ię ao 
"uguioń młięanychz piofilem działalności,

e) udzielanie w miarę mozliwości wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytoryculego,
f) tworzenie wsPÓlnYch zesPołów o charakterz9 pradcam i inicjatyrony 

^,, oor*iJn z przedstawicieliorganizacji PozarządowY ci orazptzedstawicieli *ł"ś"ń;h;.g*ow administracji s#orządowej,
g) otwarte spotkania przedstawicieli organżacji z pzedstawicielami samorządu,
h) koordYnowanie i Prowadzenie wsPÓlnych ęń+i przedsięwziló (np..w.s,Rólne organizowanie konferencjicąl wsPÓłPracaPrz! Świadczeniu konkretnych u.łogi,,u ńl'.|oł""^osci lokalnej),
o 

ł'lr'i:il:1:oznawanie 
potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie dzińańsłużących zaspokojeniu

j):Łff,tffi, organizacjom pozuządowym pomocy wpozyskaniu lokalu na prowadzenie działalności

Ę;*}ffiJi|;*"'ou'ri organizacjom współpracującym zGminą które ubiegają się ośrodki finansowe

l) objęcie Patronatem WÓjta Gminy Dąbrowa Zielonaimprez i przedsięwzięć realizow anychprzezorganizacje.VI. Pńorytetowe zadania publiczne
1' WsPÓłPraca GminY Dąbrowa Zielona zorganlzacjuni pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymiw art,3 ust,3 ustarłY doĘczy wyłą"rni. ." ńizłcji #;^.JńJiJ*"n w art. ust. 1 ustawy o działalnościpoąrtku publiczrrego i o wolóntariu.i", * zui.r".i" oaoo*ńu;i.i."rua"nio* własnym gminy,
2' W roku 2019 Gmina Dąbrowa Zielona uslal.a jako priorytetowe następujące zadania,które mogą byćzlecane do realizacji organizacjom p.o*-ffiyro działalnośb ,t"t*Ńą w danej dziedzinie:

l) w zakresie wspierania i upowszechniania kuttury flzycneji sporfu,
2) przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społeczlym,
3) turystyki i krajoznawstwą

4) ochrony i promocji zdrowia; działalności naTzeczosób niepełnosprawn}ch,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedńcvlanarodowego,

WI. Okres realŁacji programu.

1'"RocarY Program w.sPÓĘracY Gminy Dąbrowa Zielona.zotganizacjami.pozarządowymi oraz (ePodmiotami wYmienionYmi ' 
'ł'a,t-i urt. i*tu*y z dńa 24 kwietnii 200ir_ o iziałalności poąrtkuPublicznego i o wolontariacie w.oko ioiq;; ięari" i.ulizowary oa'i sty.zni a2079r. do 31 gru{nia 2019 r.

,"oiEffi;T;ff:ti:szczegÓlnYch zadń określony będzie wwarunkach konkursu ofert na realizację

YIII. Sposób realŁacji programu.

l. przeprowa dzańeotwaĘch konkursów ofert odbywa się według następującyc h zasad:l)'Żecanie realizacji zadń-organizacjom obejmuje wpierwszej o"r.:**, ,"o*a |"rio'.yr.ro*. iodbywaćsię będzie Po PrzeprowP9ńu Ń;g" P"t*y Jl.rt 
"rrYi" 

r: przepisy odrębne przewidują inny Ęb;rr'off#' 
dane zadani" mozTa.-ł"airo*ue-.r.ióv#Ji*i*y sposób okróślony wprzepisach

2) otwarty konkurs ofert ogłasza Wójt Gminy Dąbrowa Zielona,
3) termin do składania ofeń nie moze być krótsą, niż21 dniod ukazania się ostatniego ogłoszenia,
4) otwarry konkurs ofert- ogłasza się w BiuleĘnie informacji Publicznej hup://bip.dabrowazielona.pl 

,, na
ililf-5",§:HTt"';ff*:" ;tn",ru lrur,rĘiill*.ł na tabli cy ogłoszeń u.,ę o.' óń ini

{?
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5) konkurs ofert Prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dąbrowa Zie1on4
6) złożone ofeĘ są opiniowane przez Komisję Konkursową,

7) Po zasięgnięciu oPinii Komisji Konkursowej decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje WójtGminy,

8)wYniki konkursu są Publikowane wBiuletynie Informacji Pubticznej http:i/bip.dabrowazielona.pl, na
stronie internetowej Urzędu Gminy www.dalrowazielona.pl oraz na'tablicy ogłoszeń. Urzędu Gminy
Dąbrowa Zielanaw Dąbrowie Ziekinej prry ulicy Plac Kościuszki 31,

9) dwie lub więcej organizacji może ńoĘćw konkursie ofertę wspólną zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy.

1, W roku Ż0l9na realizację zadń publicznych objętych niniejszym Programem pTze7lacza się kwotę
w wysokości co najmniej 50 000 ż.

Z.PowYŻsze Środki zaberyieczome zostaną w budzecie Gminy Dąbrowa Zielonana 2019 rok.
X. Sposób oceny realizacji programu.

1, Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowane działania mające na celu ocenę
r e alizacji,wykonani a Pro gramu.

2, Celem ewaluacji zarokż}I9 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie organizacji i pańnerstwa.
3. ustala się następujące wskaźtiki niezbędne do oceny realizaĄiprogramu:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofeĄ
2) |iczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofeń, w łm liczba organizacji,
3) liczba zavłarĘchumów na realizację zadaniapubliczrego, w tym Eczba otgańzacji,
4)liczbaumóą które nie zostaĘ nealizowane lub zostĄ rozłliązaneprzez Gminę zprryczlnzależnych odorganizacji,

5) liczba beneficjentów biorących udział w zadaniu publiczrym,

6) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,

7)wYsokoŚĆ Środków finansowYch zaangażowanych przez organizacje pozarządowe wrealizację zadń
publicznych ujętych w Programie,

8) liczba ofert wspólnych złożonych przez orgańzacje,

9) wy sokoś ć środków fi nans owy ch przen7aczony ch na r ealizacj ę 
pro gramu,

10) liczba Projektów alctów Prawa miejscowego stanowionychprzezRadę, konsultowanych przez orgarizacje,
11) liczba spotkń z przedstawicielami organizacji.

xI. Informacje o sposobie fworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji. t

Okoliczności tworzenia programu

Zgodnie zZarządzeniem WÓjta Gminy Dąbrowa Zie|onaNr0050.306.2018 zdnia 15 pńdzierńka
2018r, wokresie od dnia llPńdziernlka 2018r. do dnia 25.10.2018r. przeprowadzono konsultacje
sPołecme Projektu Roczrrego Programu wspóĘracy Gminy Dąbrowa Żi"loou z organizacjami. PozuządowYmi oraz Podmiotami w;'mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnośł poąrtku
publicmego i o wolontariacie na rok 2019.

Celem konsultacji bYło Pozranie opinii Ww podmiotów o projekcie Roczlego programu wspóĘracy
GminY Dąbrowa Ziębiona z orgarńzacjarni pozarządowymi oraz podmiotami po}tm publicznego na rok
2019.

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie uohwĄ Nr xl,ńvzgo/11l1 Rady Gminy
Dąbrowa Zielona dnia 8 listoPada 2010r. w sprawie określenia sŹczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjarni pozarządowymi i podmiotami wymienionymi * ń. : urt]: ustawy ;;;i;i;ń;ś.t
PozYtku Publiczrego i o wolontariacie projelctów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacj i.
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ogłoszenie o konsultacjach zostało zarieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Gminy
3,ił,lĘ fi:"ń}r.::,,,ilTlfi",""1'".fr',':JŁ -#:o"u"","*ił"ni.pl oi- * siut.ryni. 'i.r"ń"":i

\Myniki konsultacji:

Żaden uprawniony porlmig1 ani Żadna organizacja nie zgłosiła uwag i opinii do ProjektuRocznego Programu wwsPÓłpracy Gliny Dąui;*" iiiilnl._z 
9rganizacjańi pozarządowym i oraz

i:i#ffifi", HH;lTffi 
.'o""t.3 uŚt.3 ustawy o a"iułulois"i- ;;rr,ii,, publicznego i o

'liVYniki 
konsultacji sPołecznYch w postaci. 

{_niejszej informacji podano do publicznej wiadomościPoprzez umieszczenie na stronie intemetowej urziau "c*iny 
www.dabrowazieiona.pl , w BiuletynieInformacji Publicznej w zakładce ,,Konsultacje .poi..^.;; o raz natablicy ogłoszeń w siedzibie UrzęduGminYDąbrowa Zielona,PlacKośóius7]<13l . ' ^% \1ą L.U,'UY 

'g{osze

i;Ifl1.1"ffiff:nia i zasadY działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwarĘch

I. Tryb powoĘwania Komisji Konkursowych
l'Zgodnie zart'75 ust,2a WÓjt GminY Dąbrowa Zielona ogłaszając otwarty konkurs ofert, wceluoPiniowania ńoŻonYchofert powołuj" K;ołłę K;"k ;Ó';^ądalej ,,Komisją,,, w składzie:

1) Przewodni czący -Zastępca'Wójta /Pracownik Urzędu
2) Członkowie w tym:

a) dwóch pracowników Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona,
b) Przedstawiciel organizacji Pozarządowych, wybranych spośród przedstawicieli otganizacji

frfi:iliffih."rY.ilTf;:#" ;il'* ;*l**,"* 
'o,g*i"u";; 

ń;;;ń*" lub i"J*i".,
II. Zasady działania Komisji Konkursowych

1, komisja obraduje na posiedzeniach zamknięty ch,bezudziafu oferentów.

o.rJi;§o"T#;§$':i-il:łl';#,Tl"'zi Przewodni czący, aw przypadku jego nieobecności wyznaczony

3, Do wazrrości obrad komisji niezbędna jest obecność co najmniej 50% składu jej członków.
4' PrzewodniczącY i członkowie Komisji.przed pierwszym posiedzenięm, po zapomaniu się zwykazemzłoŻonYch ofert, składają oŚwiadczenią z" łi porortu;ą *,,*,,;rk" prawlym lub faĘcznym z podmiotami

:::XXT"[fał 
w koni<ursi', łtory ńz. uoa"ie ń;d",tówąętiwose co do bezstronności podczas

5. ZĘĄńupracy w Komisji jej cżoŃowie nie otrzymują wynagrodzenia.
6, Komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla kżdego zadarńakonkursowego. ']

o",.]"§"fi,ilffi;lT#,:: ofertę Pod względem formalnym i merytorycznym, i przedkłada opinię co do

,"J;il#:T"'i**:noŚci ofeĘ ocenia się pod względem formalnym. ofeĘ nie spełniające wymogów

§. Następnie ofeĘ ocenia się pod względem merytorycznym.

".",r|łł.:T&'u1 
końcowa danej ofeĘ jest średnią obliczoną z punktów łącznychwystawionych przez osoby

ll.komisja konkursowa &łorzy 1istę wyników konkursu ofeĄ oddzielnie dla kazdego zadania albodziałulia fieŚli wkonkursie zadani'a ariłi Śię :^ drja,ń;), p"Jąam:ą: 
"f;,ry;"dfug uzyskanej sumyPunłlÓw końcowYch - od najwYz.'y"r, Jo najniżnrych. ii.iu j*o*i podstawę do prryznaria dotacji, pod

rffi"J uąYskania Przez-ofórtę punktadi to,i"o*"; pÓ;;i;Ooń, możliwych ło uzyskania wdanym

((

(t
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"oJ', ii:".:#§HH:"rządzasię Protokół, który podpisuje przewod ńczącyi wszyscy członkowie Komisji
13. Protokół z prac Komisji powinien zawieraćinfornracje:

1) Nazwę i adres organizatora konkursu.
2) Stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursowego.
3) Imiona i nazwiska człoŃów Komisji Konku.sow".1. ' . l

4) Liczbę zgłoszonych ofert.

5) Wskazanie ważrych ofert.

6) Wskazanie odrzuconych ofert, z podaniem prryczynich odrzucenia.

"ilffiilii,JoŚci Punktów Prryzn*rych ofertom, woparciu okryteria zatieszczone wogłoszeniu

ą-Wsk€zanie najkor7Ysfoiiejszej ofeĘ lub ofert albo stwierd zenie, że żadna ze ńożonychofert nie została
9) Wskazanie propoąlcji kwot dotacji.
1 0) Ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej.
l l) Informację o odczytaniu protokołu. 

- - " -J'

l2) Podpisy wszystkich członków Komisji,

o.oŁ';:"#"11"',u"I. 
Komisji przedstawia WÓjtowi Gminy Dąbrowa Zielana wyniki konkursu oraz

1 5. Wyniki konkursu są zatwietdzane przezWójla Gminy.
16' WYniki otwarteg9,konkursu ofert zawier ające namtęoferenĘ nazle aluńapublicznego, wysokośóPtzYmanYch Środków Publiczrrych,li"iiĆÓ.mv.rr;*#;;"sza 

się niezwłocarie w:a) Biuletynie Informacji Publiczrrej, 
ru!.wluuzllle

b) siedzibie organu ogłaszającego konkurs,
c) na stronie intemetowej www,dabrowazielona.pl
XIIr. Postanowienia końcowe

l, zmiany niniejszego programu wymagają formy ptzyjętejjak dla jego uchwalenia.

, o"3oj,ii,T#"il]"ilł#::Jilffi;u,o"Huou o'"ri*"uu uwzględniania nowych form wspołpracy
3' Wnioski i ProPozYcje doĘczącefuŃcj9nowania programu w roku 20l9, organi zacje pozarzadowe mogą;.ffiffi"ł*:#ilłni;:*ł:*[n'ł ao p,u,o*nitft;,"y oaa,ołłż"ń,"'-p"* iedzialnego za
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