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WSTĘP 

 

Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej oraz 

wykonuje przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych o 

charakterze regionalnym, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji 

rządowej. 

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów 

administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi dla realizacji 

zadań należących do sfery zadań publicznych, w tym w szczególności prowadzenia 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystanie z tej 

działalności przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.). 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego okres obowiązywania programu. Mając na uwadze prawidłową 

realizację powyższego zadania oraz biorąc pod uwagę konieczność określenia zasad oraz 

obszarów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi opracowany został 

„Roczny program współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie na 2017 rok”. Program obejmuje współpracę Gminy Dobrzyca z 

organizacjami działającymi na rzecz Gminy Dobrzyca i jej mieszkańców. 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne. 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), 

2) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty,                       

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 

3) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania wymienione w art. 4 

ustawy.  

4) programie – należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy Dobrzyca                   

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2017 r.”, 

5) stronie internetowej – należy przez to rozumieć witrynę internetową Gminy Dobrzyca 



pod adresem: www.dobrzyca.bazagmin.pl, 

6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Dobrzyca, 

7) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Gminy Dobrzyca, 

8) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dobrzyca. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cel główny i cele szczegółowe programu. 

1. Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców 

Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie 

i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami.  

2. Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami są: 

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Gminy, 

2) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 

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

4) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań 

publicznych, 

5) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu, 

6) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich. 

 

ROZDZIAŁ III 

Zasady współpracy. 

Współpraca Gminy z podmiotami programu wynika z woli partnerów i opiera się                    

na zasadach: 

1) pomocniczości, która oznacza, że Burmistrz zleca realizację zadań publicznych, a 

podmioty programu zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny, 

terminowy  i spełniający oczekiwania odbiorców; 

2) suwerenności stron, która oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami 

kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej 

działalności statutowej; 

3) partnerstwa, która oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów 

w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu wspólnie 

wytyczonych celów; 

4) efektywności, która oznacza dążenie do osiągania możliwie najlepszych efektów 

realizacji zadań publicznych; 

5) uczciwej konkurencji, która oznacza wymóg udzielania tych samych informacji 

odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne, jak i 

niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy 



dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania; 

6) jawności, która oznacza że wszystkie mozliwości współpracy Gminy z organizacjami 

są powszechnie wiadome, dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych 

procedur i kryteriów podejmowania decyzji. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Zakres przedmiotowy. 

Artykuł 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) określa ustawowy zakres sfery zadań 

publicznych i obejmuje praktycznie wszystkie istotne dziedziny realnego i potencjalnego 

zainteresowania samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

działających w sferze pożytku publicznego. 

 

ROZDZIAŁ V 

Formy współpracy. 

Gmina Dobrzyca podejmuje współpracę z organizacjami w formie: 

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w 

ustawie, w formach powierzania lub wspierania wykonywania zadania wraz z 

udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 

zadanich, 

3) tworzenia w miarę potrzeb przez organy Gminy wspólnych zespołów o charakterze 

doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli właściwych organów Gminy, 

4) organizowania przez Burmistrza bezpłatnych, w ramach środków przewidzianych na 

ten cel w budżecie Gminy, konsultacji i szkoleń dla organizacji, np. w zakresie 

sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczania projektów, umiejętności tworzenia 

projektów w celu pozyskiwania funduszy oraz regulacji prawnych dotyczących 

działalności organizacji, 

5) prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, np. organizacja imprez kulturalno-

promocyjnych dotyczących Gminy, 

6) przekazywania organizacjom przez Gminę, w miarę możliwości i w uzasadnionych 

przypadkach, materiałów informacyjnych, 

7) udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z powiatem, które ubiegają 

się o dofinansowanie z innych źródeł, 

8) współdziałania z organizacjami w pozyskiwaniu środków finansowych i innych 

źródeł, w szczególności z Unii Europejskiej, 

9) udzielania, w miarę możliwości, wsparcia technicznego, organizacyjnego 

i merytorycznego w szczególności poradnictwa i doradztwa, 

10) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, 



11) współudziału organizacji w opracowywaniu strategii oraz programów dla Gminy, 

12) popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na portalu internetowym 

Gminy, 

13) konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi 

zgodnie z uchwałą nr XXXIX/266/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 października 

2013 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji 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. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Priorytetowe zadania publiczne. 

1. Zadaniami priorytetowymi programu na 2017 rok są: 

 Priorytet 1: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 Priorytet 2: Wspieranie i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej                      

i sportu, 

 Priorytet 3: Wspieranie i integrację osób niepełnosprawnych, 

 Priorytet 4: Wspieranie klubów sportowych prowadzących działalność na terenie gminy, 

 Priorytet 5: Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym, 

 Priorytet 6: Wspieranie i propagowanie działalności kulturalnej, upowszechnianie tradycji  

i historii w regionie, 

 Priorytet 7: Wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży, 

 Priorytet 8: Wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzację zdrowego stylu życia, 

 Priorytet 9: Wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym, 

 Priorytet 10: Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

 Priorytet 10: Wspieranie turystyki i krajoznawstwa. 

2. Burmistrz może na wniosek podmiotu programu, rozszerzyć listę zadań 

przewidzianych do realizacji w 2017 r. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Okres realizacji programu. 

1. „Roczny program współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi              

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” realizowany będzie w okresie od dnia                  

1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert 

na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań Gminy w roku 2017. 

 



 

ROZDZIAŁ VIII 

Sposób i ocena realizacji programu. 

1. Gmina prowadząc bezpośrednią współpracę z organizacjami pożytku publicznego, 

realizuje niniejszy program poprzez przeprowadzanie otwartych konkursów ofert 

według następujących zasad: 

1) zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności 

zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane 

zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach 

odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o 

zamówieniach publicznych z zachowaniem metod kalkulacji kosztów oraz 

porównywalności opodatkowania), 

2) otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz, 

3) termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się 

ostatniego ogłoszenia, 

4) otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy na 

stronie internetowej Gminy pod adresem: www.dobrzyca.bazagmin.pl oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 

5) konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powoływana przez Burmistrza, 

6) złożone oferty, przed przekazaniem do zaopiniowania Komisji Konkursowej, 

podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzanej przez merytorycznych 

pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, 

7) decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz w formie 

zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, 

8) zarządzenie jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi 

przedstawicielami stron podejmujących współpracę pisemnych umów 

określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia, 

9) wyniki konkursu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy na 

stronie internetowej Gminy www.dobrzyca.bazagmin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 

10) dwie lub więcej organizacji może złożyć w konkursie ofertę wspólną, zgodnie 

art. 14 ust. 2 ustawy. 

2. Burmistrz może zlecić organizacji realizację zadania publicznego – na wniosek 

tej organizacji – z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz 

tryb przyznawania dofinansowania określa art. 19a ustawy. 

3. Współpraca Gminy z organizacjami w ramach programu obejmuje działania 

o charakterze finansowym. 



4. Realizacja programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające 

na celu ocenę realizacji wykonania Programu. 

5. Celem ewaluacji za rok 2017 będzie ocena wpływu programu na wzmocnienie 

organizacji i partnerstwa. 

6. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji, 

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba 

organizacji, 

4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn 

zależnych od organizacji, 

5) beneficjenci zrealizowanych zadań, 

6) wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację 

zadań publicznych, 

7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach, 

8) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje. 

 

ROZDZIAŁ IX 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu. 

W 2017 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się 

kwotę w wysokości do 2.968.000,00 złotych, jednakże nie większą niż zostanie określona                  

w uchwale budżetowej na 2017 r.  

 

ROZDZIAŁ X 

Informacja o sposobie tworzenia programu i przebiegu konsultacji. 

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji odbywać się będzie na podstawie 

uchwały nr XXXIX/266/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia 

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. 

 

ROZDZIAŁ XI 

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych 

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

1. Oferty złożone przez organizacje w ramach otwartego konkursu ofert opiniuje 

specjalnie do tego powołana Komisja Konkursowa. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech pracowników Urzędu Miejskiego oraz 

przedstawiciele organizacji pozarządowych.  



3. Imienny skład komisji oraz regulamin jej pracy określa Burmistrz w drodze 

zarządzenia. 

4. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji, które biorą udział w 

konkursie, ani urzędnicy, którzy byliby w jakiś sposób związani z tą organizacją. 

5. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić, z głosem 

doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres 

zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 

6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 

7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. 

8. Do zadań komisji konkursowej należy stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia 

konkursu, przeprowadzenie procedury konkursowej i przedłożenie wyników 

konkursów do zatwierdzenia Burmistrzowi. 

 

ROZDZIAŁ XII 

Postanowienia końcowe. 

1. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. 

2. Burmistrz w terminie do dnia 31 maja 2018 r. przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie 

z realizacji programu. 

3. Sprawozdanie opublikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy na 

stronie internetowej Gminy pod adresem: www.dobrzyca.bazagmin.pl. 

 


