
Zarz�dzenie Nr 117/99/11 
Wójta Gminy Dzier�oniów 
z dnia 15 wrze�nia 2011r. 

 
 

w sprawie:  przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy 
                   Dzier�oniów w sprawie Programu współpracy Gminy Dzier�oniów                         

z organizacjami pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami w  roku  2012. 
 
 
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 
poz.1591 pó�niejszymi zmianami ) oraz § 1 i § 3 ust.1 Regulaminu Konsultacji Projektów 
Aktów Prawa Miejscowego stanowi�cego zał�cznik do uchwały nr LVIII/477/10 Rady 
Gminy Dzier�oniów z dnia 28 pa�dziernika 2010 r. zarz�dzam: 

 
§ 1 

 
1.Przeprowadzenie z radami działalno�ci po�ytku publicznego i organizacjami 
pozarz�dowymi działaj�cymi na terenie Gminy Dzier�oniów w zakresie ich celów 
statutowych, konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Dzier�oniów                   
w sprawie Programu współpracy Gminy Dzier�oniów z organizacjami pozarz�dowymi             
oraz innymi podmiotami w  roku  2012. 
 
2.Konsultacje projektu aktu okre� lonego w ust.1 trwa	  b
d�  od 19 wrze�nia 2011r.                   
do 2 pa�dziernika 2011 r. 
 
3.Wyznaczam jako osob
  odpowiedzialn�  za przeprowadzenie konsultacji Agnieszk
  
Stawick� . 
 
4.Konsultacje zostan�  przeprowadzone w formie zgłaszania pisemnych opinii, uwag lub 
wniosków, składanych przez podmioty okre� lone ust.1, do Biura Obsługi Klienta Urz
du 
Gminy Dzier�oniów, w terminie okre� lonym w ust.2. 
 

§ 2 
 
Wykonanie zarz�dzenia powierzam Pełnomocnikowi Wójta Gminy Dzier�oniów ds. 
współpracy z organizacjami pozarz�dowymi. 
 

§ 3 
 
Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania . 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał�cznik Nr 1 
do Zarz�dzenia Nr 117/99/11 

Wójta Gminy Dzier�oniów 
z dnia 15 wrze�nia 2011r. 
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Priorytetem Gminy Dzier�oniów jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, któr�  tworz�  jej mieszka"cy. Aktywna współpraca z organizacjami 
pozarz�dowymi i liderami �rodowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego 
kierowania rozwojem Gminy. Program współpracy Gminy Dzier�oniów z organizacjami 
pozarz�dowymi jest elementem lokalnej polityki o�wiatowej i kulturalno - społecznej Gminy . 
Poprzez okre� lenie i realizacj
  tych zasad samorz�d pragnie wł�cza	  organizacje 
pozarz�dowe w system demokracji lokalnej. 
 
 #$��%&$' ()&(% $*+,&)

 
Ilekro	  w niniejszym Programie jest mowa o: 

a) ustawie – rozumie si
  przez to ustaw
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno�ci 
po�ytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z pó�n. zm.), 

b) Gminie – rozumie si
  przez to Gmin
  Dzier�oniów 
c) Programie - rozumie si
  przez to Program współpracy Gminy Dzier�oniów  

z organizacjami pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami w 2012 roku, 
d) podmiotach Programu – rozumie si
  przez to organizacje pozarz�dowe w znaczeniu 

ustalonym w art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty prowadz�ce działalno�	  po�ytku 
publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 

e) dotacji – rozumie si
  przez to dotacj
  w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pó�n. zm.), 

f) konkursie – rozumie si
  przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 
2 ustawy, 

 
 



I. Cele programu 
 

1. Cel główny 
Celem Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszka"ców gminy poprzez 
prowadzenie przez Gmin
  działalno�ci w sferze zada"  publicznych we współpracy                  
z podmiotami Programu. 
 
2. Cele szczegółowe 
Cele szczegółowe Programu s�  nast
puj�ce: 

a) budowanie społecze"stwa obywatelskiego poprzez aktywizacj
  społeczno�ci 
lokalnych, 

b) rozwój partnerstwa publiczno-społecznego z ukierunkowaniem na zlecanie zada"  
publicznych organizacjom pozarz�dowym, 

c) wzmocnienie potencjału sektora pozarz�dowego na terenie Gminy b
d�cego jednym                
z elementów rozwoju społecze"stwa obywatelskiego, 

d) tworzenie warunków do zwi
kszenia aktywno�ci społecznej mieszka"ców gminy, 
e) umacnianie w społecznej �wiadomo�ci poczucia odpowiedzialno�ci za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnot
  lokaln�  oraz jej tradycje, 
f) aktywizacja społeczno�ci lokalnej, 
g) zwi
kszenie udziału mieszka"ców w rozwi�zywaniu lokalnych  problemów. 

 
II. Zasady współpracy 

 
Współpraca Gminy z organizacjami  opiera si
  na nast
puj�cych zasadach: 

a) pomocniczo�ci, 
b) suwerenno�ci stron, 
c) partnerstwa, 
d) efektywno�ci, 
e) uczciwej konkurencji, 
f) jawno�ci. 

 
Zlecanie realizacji zada"  Gminy  organizacjom obejmuje w pierwszej kolejno�ci te zadania, 
które Rada Gminy okre� la jako zagadnienia priorytetowe i odbywa si
  po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert, chyba, �e przepisy odr
bne przewiduj�  inny tryb zlecenia lub dane 
zadanie mo�na zrealizowa	  efektywniej w inny sposób okre� lony w przepisach odr
bnych  
(w szczególno�ci na zasadach i w trybie okre� lonym w przepisach o zamówieniach 
publicznych, z zachowaniem porównywalno�ci metod kalkulacji kosztów oraz 
porównywalno�ci opodatkowania). 

 
Otwarte konkursy ofert s�  ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane 
na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy wydane w ramach kompetencji 
wła�ciwego organu Gminy. 

 
Wykaz zagadnie"  priorytetowych  w roku 2012 nie stanowi jedynego kryterium podj
cia 
współpracy. Do pozostałych kryteriów nale�� : wiarygodno�	  organizacji, wykazana 
efektywno�	  i skuteczno�	  w realizacji zało�onych celów, nowatorstwo metod działania, 
posiadane zasoby, powszechno�	  i otwarto�	  działania. 



 
 

Organizacje z własnej inicjatywy mog�  zło�y	  ofert
  realizacji zada"  publicznych, tak�e tych, 
które s�  realizowane  dotychczas w inny sposób, np. przez organy administracji publicznej. 
Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje si
  odpowiednio przepisy ustawy. 

  

III. Zakres przedmiotowy  

Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami Programu jest: 
a) realizacja zada"  Gminy okre� lonych w ustawach, 
b) podwy�szenie efektywno�ci działa"  kierowanych do mieszka"ców Gminy, 
c) okre� lenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, 
d) konsultowanie projektów uchwał Rady Gminy, o których mowa w punkcie IV ust. 3 

na etapie ich tworzenia. 

IV. Formy współpracy 

Współpraca Gminy z podmiotami Programu mo�e przyjmowa	  nast
puj�ce formy: 
1.   Zlecenie realizacji zada"  Gminy Dzier�oniów podmiotom Programu poprzez 

wspieranie wykonywania zada"  publicznych wraz z udzieleniem dotacji                     
na współfinansowanie ich realizacji. 

2.   Wzajemne informowanie si
  o planowanych kierunkach działalno�ci                             
i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez: 

a)   publikowanie informacji, wa�nych dla podmiotów Programu, na stronie 
internetowej Gminy, 

b)   udział przedstawicieli podmiotów Programu w sesjach Rady Gminy  oraz 
Komisjach Rady Gminy,  

c)   przekazywanie przez podmioty Programu informacji o przewidywanych lub 
realizowanych w danym roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja 
odbywa si
  w oparciu o � rodki inne ni�  wynikaj�ce z Programu, 

d)   konsultowanie listy zagadnie"  priorytetowych, o których mowa  
w Rozdziale V, na kolejny rok bud�etowy, 

e)  organizowanie spotka"  dotycz�cych ogólnych zasad współpracy i konkretnych 
zagadnie"  zwi�zanych z działalno�ci�  statutow�  podmiotów Programu, 

f)  przekazywanie informacji o dost
pnych programach pomocowych, szkoleniach, 
konferencjach, 

g) utrzymywanie bie��cych kontaktów.  
3.   Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotycz�cych 

działalno�ci podmiotów Programu odbywa si
   poprzez: 
a)   informowanie organizacji w sposób zwyczajowo przyj
 ty o planowanych 

sesjach Rady Gminy oraz  posiedzeniach komisji Rady Gminy, na których 
dyskutowane b
d�  projekty uchwał odnosz�cych si
  do zagadnie"  zwi�zanych  
z profilem działalno�ci tych organizacji, 

b) udost
pnianie projektów uchwał na stronie internetowej Gminy; 
4.   Inne formy współpracy mog�  obejmowa	  w szczególno�ci: 



a)   udzielanie pomocy przy organizowaniu spotka"  otwartych przez podmioty 
Programu, których tematyka wi��e si
  z Programem, np. poprzez mo� liwo�	  
nieodpłatnego udost
pnienia lokalu , � rodków technicznych, itp. 

b)   udzielanie pomocy w pozyskiwaniu � rodków finansowych na realizacj
  zada"  
publicznych z innych �ródeł ni�  dotacja Gminy  

c)   organizacj
  przez Gmin
  lub współudział Gminy  w organizacji szkole" , 
konferencji, forum wymiany do�wiadcze"  lub w celu podniesienia sprawno�ci 
funkcjonowania organizacji, 

d)   nieodpłatne udost
pnienie materiałów zwi�zanych ze wspieraniem oraz 
powierzaniem realizacji zada"  publicznych, których realizacja odbywa si
   
w drodze konkursu ofert, 

e)   promocj
  działalno�ci organizacji uczestnicz�cych w realizacji Programu na 
stronach internetowych Gminy. 

 

V. Priorytetowe zadania publiczne 
 

 
1.  Uznaje si
 , �e do zada"  priorytetowych, które w 2012 roku b
d�  realizowane przez Gmin
  

przy współpracy z podmiotami Programu nale�� : 
a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, piel
gnowania 

polsko�ci  oraz rozwoju �wiadomo�ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  
b) ochrony i promocji zdrowia, 
c) działalno�ci na rzecz osób niepełnosprawnych, 
d) działalno�ci na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
e) nauki, szkolnictwa wy�szego, edukacji, o�wiaty i wychowania, 
f) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
g) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
h) przeciwdziałania uzale�nieniom i patologiom społecznym.  

2.   Szczegółowy wykaz zada" , w ramach okre� lonych w ust. 1, ustala Wójt Gminy  w  drodze 
Zarz�dzenia.  

 

VI. Okres realizacji Programu 
 

1. Niniejszy Program realizowany b
dzie w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 
2012 roku, z zastrze�eniem ust. 2. 

2. Termin realizacji poszczególnych zada"  okre� lony b
dzie w warunkach konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zada"  Gminy w 2012 roku. 

 
 

VII. Sposób realizacji Programu 
 

 
1. Program b
dzie realizowany we współpracy z podmiotami Programu przez: 
a)    Referat O�wiaty, Sportu i Turystyki, 
b) Pełnomocnika Wójta Gminy Dzier�oniów ds. współpracy z organizacjami 
pozarz�dowymi, 
c)   Referaty merytoryczne Urz
du Gminy Dzier�oniów. 
2. Program b
dzie realizowany w szczególno�ci przez: 



a) zlecanie realizacji zada"  publicznych podmiotom Programu, 
b) organizowanie otwartych konkursów ofert na realizacj
  zada"  publicznych w sferze 

po�ytku publicznego, 
c)  udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego z bud�etu Gminy  
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Wysoko�	  � rodków finansowych przeznaczonych na realizacj
  zada"  publicznych uj
 tych            
w niniejszym Programie okre� la uchwała bud�etowa Rady Gminy Dzier�oniów na 2012rok            
i wynosz�  one nie mniej ni�   100.000,00 zł. 
 
 ��� �!$�+� $
)&� �)%,(	%
� ( #�$*�%�
 

1. Ocena realizacji Programu dokonana b
dzie w oparciu o nast
puj�ce wska�niki: 
a) liczba ofert zło�onych przez podmioty Programu w otwartych konkursach ofert,                 

w tym liczba organizacji, 
b) liczba zawartych umów na realizacj
  zada"  publicznych, w tym liczba podmiotów 

Programu, 
c) liczba podmiotów Programu, które zwróciły si
  do Gminy o wsparcie lub powierzenie 

realizacji zada"  publicznych z pomini
ciem otwartych konkursów ofert, 
d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwi�zane przez Wójta 

Gminy z przyczyn zale�nych od organizacji. 
2. Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu w roku 

poprzednim, przygotowane przez Pełnomocnika Wójta Gminy Dzier�oniów                  
ds. współpracy z organizacjami pozarz�dowymi, w terminie do dnia 30 kwietnia 
nast
pnego roku. 

3. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacyjnej programu i po zebraniu uwag o jego 
realizacji, m.in. od organizacji pozarz�dowych przygotowany b
dzie kolejny roczny 
program. 
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Tworzenie Programu oraz przebieg konsultacji odbywa	  si
  b
dzie w nast
puj�cy sposób: 
1. Projekt Programu przygotowuje Pełnomocnik Wójta Gminy Dzier�oniów                 

ds. współpracy z organizacjami pozarz�dowymi; 
2. Projekt poddawany jest konsultacjom zgodnie z „Regulaminem konsultacji z radami 

działalno�ci po�ytku publicznego lub organizacjami pozarz�dowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami projektów akta prawa miejscowego w dziedzinach 
dotycz�cych działalno�ci statutowej tych organizacji”; 

3. Podj
cie przez Rad
  Gminy uchwały przyjmuj�cej projekt uchwały Rady Gminy              
w sprawie przyj
cia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarz�dowymi 
oraz innymi podmiotami. 
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1. Komisje konkursowe powoływane s�  w celu opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert. 

2. W skład komisji konkursowej wchodz�  przedstawiciele Gminy Dzier�oniów oraz 
przedstawiciele organizacji pozarz�dowych, o ile przepisy ustawy nie stanowi�  
inaczej. 

3. Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji 
konkursowej z organizacji pozarz�dowych na tablicy ogłosze"  Gminy oraz na stronie 
internetowej Gminy. 

4. Kandydatem na członka komisji konkursowej mo�e zosta	  ka�dy przedstawiciel 
organizacji pozarz�dowej, pod warunkiem, �e organizacja, któr�  reprezentuje nie 
b
dzie bra	  udziału w ogłoszonym konkursie. 

5. Wójt Gminy powołuje komisj
  konkursow�  i wybiera przedstawicieli organizacji 
            pozarz�dowych spo�ród zgłoszonych wcze�niej kandydatur. 

6. Członkowie komisji konkursowej przed rozpocz
ciem działalno�ci komisji składaj�  
            o�wiadczenie, �e nie s�  członkami organizacji, która zło�yła ofert
  konkursow� . 

7. W pracach komisji mog�  uczestniczy	  osoby posiadaj�ce specjalistyczn�  wiedz
               
w dziedzinie obejmuj�cej zakres zada"  publicznych, których konkurs dotyczy. 

8. Do zada"  komisji konkursowej nale�y: 
a) ocena ofert, 
b) przygotowanie propozycji podziału � rodków pomi
dzy oferentami 
c) sporz�dzenie protokołu z prac komisji 
9. Komisja konkursowa dokumentuje swoj�  prac
  w formie pisemnej. 
10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzj�   o wysoko�ci kwoty 

przyznawanej dotacji dokonuje Wójt Gminy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


