
Projekt 

UCHWAŁA  Nr …………. 

RADY GMINY W DOBRYSZYCACH 

z  dnia ………………. 

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dobryszyce 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2023 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zmiany z 2022 r. 

poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) i art. 5a ust.1 i ust. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 

zmiany z 2022 r. poz. 2490, poz. 1812) uchwala się co następuje: 

 

§1. Uchwala się program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

§2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 
do  uchwały………. 

Rady Gminy Dobryszyce 
 z dnia ……………… 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRYSZYCE Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI NA 2023 ROK. 

 

 
 

 

Rozdział I 

Postanowienie ogólne 

 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) 

2) Programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Dobryszyce z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2023 rok; 

3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Dobryszyce; 

4) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Dobryszyce, 

5) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty, 

o których mowa w art. 3 ustawy; 

6) dotacji – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 

7) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o których mowa w art. 11 ust. 2 iart. 13 

ustawy, 

8) komisji – rozumie się przez to komisję konkursową, o której mowa w art. 15 ust. 2austawy. 

§ 2. Program określa formy, zasady i cele współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi 

z uwzględnieniem obszarów działania. 

 

Rozdział II 

Cel główny i cele szczegółowe 

 

§ 3. Celem głównym programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności  

w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Dobryszyce poprzez budowanie partnerstwa 

między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 4. Cele szczegółowe programu to: 

1) określenie priorytetowych zadań publicznych; 

2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań; 

3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych; 

4) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej gminy; 

5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów; 



6) obniżenie kosztów realizacji zadań; 

7) zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających pełnei terminowe 

wykonanie zadań. 

 

Rozdział III 

Zasady współpracy 

 

§ 5. Współpraca między Gminą, a organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: 

1) pomocniczości - uznającej prawo obywateli do samodzielnego definiowania irozwiązywania 

problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych, wspierania ich działalności 

oraz umożliwienie realizacji tych zadań zgodnie z obowiązującymi normamiprawa, 

2) suwerenności - przejawiającej się w poszanowaniu odrębności i niezależności organizacji, 

3) partnerstwa - oznaczającej współpracę na warunkach równości praw i obowiązków, 

4) efektywności - polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów 

w realizacji zadań publicznych, 

5) uczciwej konkurencji - zakładającej równe, bezinteresowne i bezstronne traktowaniewszystkich 

podmiotów w zakresie podejmowanych działań 

6) jawności – przejawiającej się powszechnie dostępnymi i zrozumiałymi zasadami wzakresie 

stosowanych procedur i kryteriów przez Gminę. 

 

Rozdział IV 

Zakres przedmiotowy 

 

§ 6. Współpraca będzie obejmowała zadania z zakresu: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego. 

  

 

Rozdział V 

Formy współpracy 

 

§ 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach określonych 

w ustawie i może mieć charakter finansowy i pozafinansowy. 

§ 8. Finansowe formy współpracy obejmują zlecanie organizacjom pozarządowym realizację 

zadań publicznych poprzez: 

1) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

ich realizacji. 

2) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji. 

§ 9. Pozafinansowe formy współpracy obejmują: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu 

zharmonizowania tych kierunków, 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, 

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Dobryszyce 

z organizacjami pozarządowymi, 

4) udzielanie informacji i pomocy dotyczącej możliwości pozyskiwania przez organizacje 

pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy, 

5) organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

6) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Gminą, 

7) publikowanie istotnych dla organizacji pozarządowych informacji na tablicy ogłoszeń,w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobryszyce. 



 

Rozdział VI 

Priorytetowe zadania publiczne 

 

§ 10. Do priorytetowych zadań publicznych, które będą realizowane w roku 2023 przy współpracy 

Gminy z organizacjami pozarządowymi należą zadania z zakresu: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych poprzez szkolenie,  

organizację i udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych, 

 

2) przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: realizację zadań Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspieranie integracji społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizacja zadań samorządu Gminy w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii, 

3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej, 

4) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego. 

 

 

Rozdział VII 

Okres realizacji programu 

 

§ 11. Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 

będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

 

Rozdział VIII 

Sposób realizacji programu 

 

§ 12.1.Realizacja programu odbywa się poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym w drodze otwartych konkursów ofert, w trybie określonym w ustawie. 

2. W szczególnych przypadkach, określonych w ustawie, zlecanie zadań publicznych może 

nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

§ 13. Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert będzie podawana do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu. 

§ 14. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań 

publicznych, która podlega rozpatrzeniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. 

 

Rozdział IX 

Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu 

 

§ 15. Budżet Gminy Dobryszyce przewiduje zabezpieczenie środków finansowych 

na realizację zadań publicznych określonych w niniejszym programie. 

§ 16. Środki finansowe, o których mowa w § 15, przeznaczone są na realizację określonych 

przedsięwzięć, a nie dla określonych podmiotów. 

§ 17.1.W roku 2023 środki finansowe przeznaczone na realizację programu wynoszą 

50 000,00 zł.  
2. Środki finansowe, o których mowa w  ust. 1, określone są na podstawie projektu budżetu Gminy 

na rok 2023 i mogą ulec zmianie. 

 

Rozdział X 

Sposób oceny realizacji programu 

 

§ 18. Miernikami efektywności realizacji programu są informacje dotyczące: 

1) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 

2) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych, 



3) liczba organizacji pozarządowych wykonujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej 

w oparciu o dotacje z budżetu Gminy, 

4) wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na realizację zadań 

publicznych, 

5) wysokość środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań 

programowych, 

6) liczby osób będących adresatami poszczególnych zadań publicznych, 

7) liczby zadań publicznych realizowanych we współpracy z organizacjamipozarządowymi. 

§ 19. Z realizacji programu za rok 2023 sporządza się sprawozdanie, które przedkłada 

się Radzie Gminy w terminie do 31 maja 2024 r. 

 

 

Rozdział XI 

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

 

§ 20. 1. Projekt programu poddawany jest konsultacjom społecznym z organizacjami 

pozarządowymi zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/284/10 Rady Gminy Dobryszyce z dnia 28 października 

2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności  

statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadzono w dniu …………. W czasie konsultacji 

zgłoszono następujące propozycje/ nie zgłoszono żadnych propozycji do przedłożonego projektu 

programu.  

§ 21. Projekt programu umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Rozdział XII 

Tryb i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach 

ofert 

 

§ 22. 1. Komisja konkursowa powoływana jest zgodnie z przepisami ustawy .  

2. Komisja konkursowa dokonuje opiniowania ofert oddzielnie dla każdego zadania. 

3. W pierwszej kolejności oferty opiniuje się pod względem formalnym. Następnie oferty opiniuje się 

pod względem merytorycznym. 

4. Oferta podlega opinii merytorycznej przez członków Komisji pod względem spełniania kryteriów 

określonych w art. 15 ust. 1 ustawy i w ogłoszeniu. Każdy członek Komisji opiniuje spełnianie 

poszczególnych kryteriów stosując skalę od 0-10 punktów przy każdym kryterium. 

 

Rozdział XIII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 23. 1. Uzyskiwane w czasie realizacji programu uwagi, wnioski i propozycje  dotyczące 

realizowanych projektów, będą wykorzystywane do usprawnienia przyszłej współpracy Gminy 

z organizacjami pozarządowymi. 

2. Program ma charakter otwarty, zakłada możliwość uwzględniania nowych form współpracy 

oraz doskonalenie już określonych. 

 

 

 

 

 


