PROJEKT

UCHWAŁA NR

……………….

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
Z DNIA

……………….2018 R.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Działając na podstawie

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994/ oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst. jedn. Dz. U.
z 2018r, poz. 450 z późn. zm./, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy, Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala co następuje:
§1
1. Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Dąbrowa Tarnowska z Organizacjami
Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego
na 2019 r., w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2019r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jacek Sarat

Załącznik do uchwały Nr ……………..
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia ……………. 2018 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA TARNOWSKA
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 r.
WSTĘP

Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994) do zadań własnych gminy zalicza się sprawy: „Współpracy
i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Roczny Program Współpracy Gminy Dąbrowa Tarnowska z Organizacjami Pozarządowymi
oraz Podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, stanowi dokument określający w perspektywie
rocznej cele główne i cele szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy
współpracy, priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy Dąbrowa
Tarnowska z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na jego terenie lub na rzecz jego mieszkańców, okres realizacji programu, sposób realizacji
programu, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, sposób oceny realizacji
programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, tryb
powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
Art. 5 a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia rocznego programu współpracy
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Postanowienia ogólne
Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z p. zm.);
2. organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy;
3. programie- rozumie się przez to Roczny Program Współpracy na rok 2019 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4. dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U z 2016r. poz. 1870 z p. zm.);
5. konkursie- rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art.11 ust.2 i w art.13 ustawy.

I. CELE PROGRAMU
1. Cel główny
Celem głównym Programu współpracy Gminy Dąbrowa Tarnowska z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska.
2. Cele szczegółowe:
1) rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem, a sektorem organizacji
pozarządowych,
2) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb
społecznych,
3) włączenie

zainteresowanych

organizacji

pozarządowych

i

innych

podmiotów

prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących
rozwojowi miasta i gminy,
4) wzrost zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta i gminy.

II. ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca pomiędzy Gminą Dąbrowa Tarnowska,

a organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywa się na
zasadach:

pomocniczości,

konkurencji

suwerenności

stron,

partnerstwa,

efektywności,

uczciwej

i jawności.

1) zasada pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym,
w

niezbędnym

zakresie,

uzasadnionej

potrzebami

wspólnoty

samorządowej,

a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny
i terminowy;
2) zasada suwerenności stron – polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności
i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania
problemów;
3) zasada partnerstwa – oznacza, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu
i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich
realizację, wypracowaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie
jako podmioty równoprawne w tych procesach;

4) zasada efektywności – oznacza współpracę samorządu gminnego i organizacji
pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego w celu osiągnięcia możliwie
najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;
5) zasada uczciwej konkurencji i jawności – oznacza zlecanie wykonywania zadań
publicznych w oparciu o otwarte konkursy ofert i udostępniania informacji o zamiarach
i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca.

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 r. obejmuje zadania publiczne w sferze:
1) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
3) turystyki i krajoznawstwa,
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

IV. FORMY WSPÓŁPRACY
Realizowanymi w ramach programu formami współpracy Gminy z podmiotami programu są:
a) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3
ustawy realizacji zadań publicznych przez:


powierzanie wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,



wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji,

b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków,
c) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3
ust.3 ustawy, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji,
d) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ustawy z Radą Działalności Pożytku Publicznego,
e) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
f) inne formy wsparcia polegające na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym,

informacyjnym i finansowym.

V. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
Zadaniami priorytetowymi niniejszego programu na 2019 rok jest:
1) objęcie działaniami

mającymi na celu zagospodarowanie wolnego czasu środowisk

zagrożonych i patologicznych poprzez:
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, to jest:
- organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowo -rekreacyjnych,
- organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- organizacja

integracyjnych

imprez

i

przedsięwzięć

sportowych,

rekreacyjnych

i turystycznych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży.
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- organizacja imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów,
- popularyzacja współzawodnictwa sportowego i rekreacji ruchowej, poprzez organizację
imprez sportowych i zajęć sportowo - rekreacyjnych,
- organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mających na celu rozwój umiejętności
sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu,
- udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży,
- organizacja amatorskich turniejów dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- organizacja amatorskich zawodów sportowych,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia klubów
sportowych,
3) organizowanie turystyki i krajoznawstwa,
- upowszechnianie różnych form turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym
seniorów
- organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych,
-

wspieranie

organizacji

innych

form

aktywnego

wypoczynku

rekreacyjno-

sportowego m.in. biwaków, zlotów, festynów, wycieczek turystyczno- krajoznawczych.
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- organizacja przedsięwzięć o tematyce związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom
i patologiom społecznym (m.in. kampanie społeczne, konferencje, happeningi),
-organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
patologiami społecznymi z programem profilaktyki uzależnień oraz elementami profilaktyki
zdrowotnej i ekologicznej,

- realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym w świetlicach,
ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci
i młodzieży w ich środowisku lokalnym,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie,
- realizacja środowiskowych programów profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- wspieranie

działalności

świetlicy

profilaktycznej

oraz

środowiskowych

świetlic

opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych,
- prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia bez
uzależnień, we wszystkich środowiskach,
- dofinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
i przemocy w rodzinie,
- organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych i ich rodzin
w życiu społeczności lokalnej,
- organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci dotkniętych dysfunkcją rodzinną i społeczną
- udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie,
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
- organizacja integracyjnych imprez kulturalnych i przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych
i turystycznych dla osób niepełnosprawnych,
- współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych,
- realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych osób
niepełnosprawnych.
6) działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
- prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia,
poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych
do wszystkich mieszkańców gminy lub wybranej docelowej grupy społecznej,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
- działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie HIV/AIDS,

- wspieranie działań w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób,
- upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy,
7) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
- wspieranie działań mających na celu edukowanie osób starszych i w wieku emerytalnymprzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
-

pomoc w organizowaniu spotkań okolicznościowych, terapeutycznych , wyjazdów
integracyjnych i edukacyjnych;

-

wspieranie działalności kulturalnej na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym;

-

wspieranie integracji międzypokoleniowej,

-

wspieranie działań na rzecz propagowania zdrowego stylu życia.

VI. OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Program współpracy Gminy Dąbrowa Tarnowska z

organizacjami

pozarządowymi

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

i

o wolontariacie

na

2019 r. będzie realizowany od dnia 1 stycznia

do 31 grudnia 2019 r.

VII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
Program będzie realizowany w szczególności poprzez:
a) zlecanie i wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert;
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;
c) organizowanie i współorganizowanie konferencji i spotkań, których uczestnikami będą
przedstawiciele organizacji pozarządowych;
d) promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez informacje na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

VIII. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań publicznych zleconych
organizacjom pozarządowym oraz innymi podmiotom określonym w art. 3 ust 3 ustawy:
na realizację programu planuje się kwotę 180.000 zł.

IX. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
Ocena realizacji programu będzie dokonywana na podstawie:
1) następujących wskaźników:

a) liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w zadaniach określonych
w programie;
b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach;
c) kwoty udzielonych dotacji;
d) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia;
e) liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym.
2) opinii Rady Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.

X. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I SPOSÓB KONSULTACJI
1. Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. powstał na bazie
programu współpracy na 2018 r., z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uwzględnieniem
środków finansowych zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2019.
2. Projekt programu został skonsultowany z przedstawicielami organizacji pozarządowych
i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy . Konsultacje nad projektem uchwały
przeprowadzono w miesiącu …………. 2018r .

TRYB

POWOŁYWANIA

I

ZASADY

DZIAŁANIA

KOMISJI

KONKURSOWYCH

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1.

Oceny złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza
w skład której wchodzą między innymi osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób
reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

2.

Do pracy komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić, z głosem
doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres
zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

3.

Szczegółowy tryb działania komisji konkursowej zostanie określony w Zarządzeniu
Burmistrza.

4.

Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości
przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.

5.

Lista organizacji, którym będzie zlecana w 2019 r. realizacja zadań publicznych
podawana będzie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

JACEK SARAT

