Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXVIII/147/08
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2008 roku

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY
DĄBROWA ZIELONA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2009.
Wstęp
Rozwój gminy w dużej mierze zależy od dobrowolnej aktywności jego mieszkańców, od ich
inicjatyw na rzecz dobra publicznego. Obywatele jednocząc się w dobrowolne, społeczne organizacje i
stowarzyszenia są pomostem pomiędzy władzą a obywatelem w załatwianiu wielu ważnych spraw.
Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi otwiera szansę na lepsze, efektywniejsze i
skuteczniejsze działania dla poprawy jakości życia mieszkańców.
Korzyści takiej współpracy będą obustronne i obejmować będą m.in. umacnianie poczucia
odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez
aktywizację społeczności lokalnych, rozpoznanie występujących potrzeb i nowatorskie ich
zaspakajanie.
Rozdział I
Cel programu i obszar współpracy
1. Celem niniejszego programu jest określenie zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej
współpracy oraz udzielania pomocy organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne,
których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej a także ożywienie
współpracy tych organizacji z samorządem.
2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
b) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
c) Programie – rozumie się przez to Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2009
roku na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
3. Obszar współpracy Samorządu Gminy Dąbrowa Zielona i organizacji obejmuje w szczególności
sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, realizowanych przez Gminę
Dąbrowa Zielona.
Rozdział II
Kierunek i formy współpracy
1. Kierunkami podejmowanej współpracy są:
1) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój lokalnych społeczności oraz ich
liderów,
2) Zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona w rozwiązywaniu lokalnych
problemów,
3) Stwarzanie warunków do aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
4) Efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych,
5) Promowanie pozytywnych postaw oraz inicjatyw cennych społecznie.
2. Formy współpracy
1) Zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań
publicznych poprzez:
a) Powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
b) Wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2) Uczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach.
3) Udostępnianie lokali organizacjom pozarządowym na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
4) Promocja działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty.

5) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i ich zharmonizowanie.
6)Uzgadnianie listy zadań priorytetowych na kolejny rok.
7) Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
8) Udzielanie przez samorząd innej pomocy organizacjom pozarządowym w realizacji zadań
pożytku publicznego.
Rozdział III
Zasady współpracy
1. Zlecanie realizacji zadań Samorządu Gminy Dąbrowa Zielona organizacjom obejmuje w pierwszej
kolejności te zadania, które Program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania lub
dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach.
2. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na
jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu Samorządu Gminnego.
Rozdział IV
Lista zagadnień priorytetowych
1. Upowszechnianie zajęć sportowych i turystyki oraz rozwój bazy sportowej i turystycznej.
2. Wspieranie stowarzyszeń ubiegających się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych.
3. Rozwój form pracy z rodziną w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą.
4. Ochrona środowiska naturalnego.
5. Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i niepełnosprawnych.
6. Działalność na rzecz kultury, sztuki, folkloru i ochrony dóbr kultury.
7. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Lista zagadnień wymienionych wyżej może ulec rozszerzeniu w zależności od możliwości ich
realizacji.
Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są
realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie
rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
1. Zasady postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania
zadania zleconego zostaną określone w odrębnym trybie.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała
budżetowa Gminy Dąbrowa Zielona na 2009 rok.

3. Organizacja pozarządowa w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia
informacyjnych zapisów o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Samorząd Gminy
Dąbrowa Zielona.

4. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Rocznego Programu Współpracy Gminy
Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi w roku 2009, organizacje pozarządowe mogą
składać do Wójta Gminy Dąbrowa Zielona, które zostaną wykorzystane przy opracowywaniu
programu na lata następne.

5. W realizacji niniejszego programu partnerami Samorządu mogą być w szczególności:
a) Stowarzyszenia
b) Fundacje
c) Kluby sportowe – stowarzyszenia kultury fizycznej lub ich związki

d) Inicjatywy szkolne
e) Organizacje działające w sferze kultury, sztuki, ochrony środowiska i praw człowieka
f) Organizacje działające w ramach związków wyznaniowych (np. parafie, grupy charytatywne,
zakłady opiekuńcze)

