
Projekt 
UCHWAŁA  Nr …………. 

RADY GMINY W DOBRYSZYCACH 
z  dnia ………………. 

 
zmieniająca uchwałę 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. W Programie współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi na 2023 roku 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr LIV/306/22 Rady Gminy w Dobryszycach 
z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 
Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. 1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy 
z organizacjami jest prowadzenie przez nie działalności na rzecz mieszkańców Gminy. 
2. W myśl zasad pomocniczości i suwerenności strony zachowują niezależność we wzajemnych 
relacjach, jak również szanują i respektują swoje odrębności, co pozwoli zapewnić wymianę 
wzajemnych uwag i opinii; gmina respektuje odrębność i suwerenność organizacji i udziela pomocy 
organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami, a organizacje 
realizują uzgodnione wcześniej priorytetowe zadania publiczne, służące zaspakajaniu potrzeb 
mieszkańców gminy. 
3. Zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu 
problemów, których rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań publicznych, w wypracowywaniu 
sposobów wykonywania zadań publicznych przez gminę, a także w wykonywaniu tych zadań. 
Współpraca opiera się na współdziałaniu suwerennych partnerów w określaniu istotnych celów, 
potrzeb uznanych za kluczowe dla rozwoju lokalnej społeczności poprzez łączenie wspólnych 
kompetencji i doświadczeń; 
4. Kierując się zasadą efektywności przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych do realizacji 
dokonuje się wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, 
przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz uwzględniając kryterium racjonalności 
i skuteczności. 
5. Mając na względzie zasadę jawności gmina zapewnia dostępność dla organizacji pozarządowych 
w zakresie możliwości współpracy, poprzez równe szanse i równe traktowanie w rywalizacji 
wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadań publicznych, jak również strony 
udostępniają sobie wzajemnie pełne informacji na temat obszarów swojego działania, 
realizowanych projektów oraz budowania zaufania i wysokiej jakości partnerstwa:”. 
 
2) § 12 otrzymuje brzmienie: „§12. Program będzie realizowany poprzez: 
1)  prowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 
2) współpracę Gminy, organizacji pozarządowych i mieszkańców w realizacji zadań publicznych, 
w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych; 
3) promowania działalności sektora pozarządowego; 
4) udzielania wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym”.  
 



3) § 13 otrzymuje brzmienie „§ 13. Gmina Dobryszyce może prowadzić działania promujące 
lokalne organizacje pozarządowe.” 
 
4) skreśla się § 15; 
 
5) skreśla się  § 16; 
 
6) w § 17 skreśla się ust. 2; 
 
7) § 19 otrzymuje brzmienie: „§ 19. Ocena realizacji Programu zostanie zawarta w sprawozdaniu 
z realizacji Programu za 2023 r.”.  
 
8) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Komisja konkursowa powoływana jest każdorazowo 
po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert z udziałem osób wskazanych przez organizacje 
pozarządowe z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie.  
 
9) w § 22 dodaje się ust. 1a o brzmieniu: „1a.Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji 
pozarządowych na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych 
w ogłoszonym otwartym konkursie ofert, Wójt publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie internetowej oraz zamieszcza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobryszyce, 
wyznaczając termin organizacjom pozarządowym do zgłaszania kandydatów”. 
 
§2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
 
 

 


