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I. WSTĘP
Program współpracy to dokument programowy określający zasady polityki realizowanej przez organ
administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1).
W roku 2018 r. współpraca Miasta Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi została określona
w programie przyjętym Uchwałą nr XXXII/687/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 października
2017 roku w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Zgodnie
z wieloletnią tradycją, został on wypracowany w procesach partycypacyjnych, na które składały się spotkania
zespołów tematycznych, zbieranie opinii i wniosków oraz spotkania warsztatowe i grupy robocze Dąbrowskiego
Forum Organizacji Pozarządowych, zwanego dalej DFOP. Program był również przedmiotem dyskusji na
posiedzeniach Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, która od 2008 roku określa
zasady przygotowywania programów i prowadzi monitoring ich realizacji. Dokument został poddany
konsultacjom z organizacjami pozarządowymi.
Program określał obszary i zasady oraz formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wykaz zadań
priorytetowych realizowanych w ramach tej współpracy. Zgodnie z wypracowanym w Dąbrowie Górniczej
„modelem współpracy” roczny program współpracy służy doprecyzowaniu form współpracy oraz zasad i reguł
wynikających dąbrowskiej strategii obywatelskiej, czyli dokumentu strategicznego jakim dla lokalnego sektora
jest Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej 2014-2020. Dokumenty te są
kontynuacją postulatów wypracowanych przez Partnerstwo „Wspólnie dla miasta”. Warunkują wprowadzanie
nowych zapisów czy narzędzi zwiększających społeczne zaangażowanie obywatelskie, będąc jednocześnie
uzupełnieniem „Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022-Aktualizacja”.
Roczny program współpracy wraz z wymienionymi wyżej dokumentami o charakterze długofalowym pozwalają
na prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu
publicznym miasta, rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz stworzenie adekwatnych do potrzeb
Dąbrowy Górniczej mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego opartego o zasady
pomocniczości, partycypacji, dialogu i partnerstwa pomiędzy administracją samorządową a aktorami
społecznymi.
II. WSKAŹNIKI
1. Ilość wspólnie przygotowanych aktów prawa normatywnego.
/Cel 1.forma współpracy A/.
W roku 2018 wspólnie z organizacjami członkowskimi DFOP zostały przygotowane: 13 projektów Uchwał Rady
Miejskiej:

- Uchwała nr XXXVIII/787/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza;
- Uchwała nr XXXVIII/788/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2019 rok;
- Uchwała nr XXXVIII/778/2018 z dnia 28.03.2018r. r. w sprawie: określenia rodzaju zadań powiatu i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2018
roku;
- Uchwała nr XXXVIII/790/2018 z dnia 28.03.2018r. r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia warunków oraz trybu
udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;
- Uchwała nr XL/812/2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Miasta Dąbrowy Górniczej;
- Uchwała nr XL/811/2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta
Dąbrowa Górnicza do roku 2020 z perspektywą na lata 2021- 2024;
- Uchwała nr XLI/841/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa
Górnicza i nadania jej Statutu;
- Uchwała nr XLV/888/2018 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa
Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019";
- Uchwała nr XLV/887/2018 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie: wykonania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej;
- Uchwała nr XLV/889/2018 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie: nadania nazwy „Plac Hutnika” dla placu położonego
w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka;
- Uchwała nr IV/56/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;
- Uchwała nr IV/57/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok;
- Uchwała nr IV/58/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu Osłonowego pn.: „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”

oraz 12 projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza:
- Zarządzenia nr 2311.2018 z dnia 07.02.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia naboru kandydatów do Rady
Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza;
- Zarządzenia nr 2396.2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie: powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia
wyborów do Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza;
- Zarządzenia nr 2415.2018 z dnia 4.04.2018 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego,
określenia harmonogramu procedury Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, określenia wzoru formularza

do składania pomysłów, wyznaczenia Punktów Konsultacyjnych oraz określenia wzorów Kart Weryfikacyjnych
projektów Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego;
- Zarządzenia nr 2416. 2018 z dnia 4.04.2018 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji
z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2018 r. w ramach art. 16a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting);
- Zarządzenia nr 2437. 2018 z dnia 20.04.2018 r. w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie art. 16a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting);
- Zarządzenia nr 2456.2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej oceniającej oferty
złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (regranting);
- Zarządzenia nr 2480.2018 z dnia 18.05.2018 r. w sprawie: powołania Rady Seniorów Miasta Dąbrowa
Górnicza;
- Zarządzenia nr 2793.2018 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
do komisji konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- Zarządzenia nr 6.2018 z dnia 23.11.2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań
własnych gminy i powiatu w 2019 rok;
- Zarządzenia nr 17.2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Sądu Konkursowego Konkursu
na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji Centrum
w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia;
- Zarządzenia nr 18.2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie: powołania Sądu Konkursowego Konkursu na
opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji Centrum
w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia;
- Zarządzenia nr 94.2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie: powołania Komisji do zaopiniowania wniosków
o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach
wynajmowanych z zasobów gminy.

W 2017 r. wspólnie z organizacjami członkowskimi DFOP zostało przygotowanych 14 projektów uchwał Rady
Miejskiej oraz 10 projektów zarządzeń Prezydenta Miasta.
W 2016 r. wspólnie z organizacjami członkowskimi DFOP zostało przygotowanych 10 projektów uchwał Rady
Miejskiej oraz 11 projektów zarządzeń Prezydenta Miasta.
W 2015 r. wspólnie z organizacjami członkowskimi DFOP zostało przygotowanych 9 projektów uchwały Rady
Miejskiej oraz 7 projektów zarządzeń Prezydenta Miasta.
W 2014 r. wspólnie z organizacjami członkowskimi DFOP przygotowano 5 aktów prawnych, tj.: 1 projekt
uchwały Rady Miejskiej oraz 4 projekty zarządzeń Prezydenta Miasta.

W roku 2013 wspólnie z organizacjami członkowskimi DFOP zostały przygotowane 4 projekty uchwał Rady
Miejskiej oraz 6 projektów zarządzeń Prezydenta Miasta.
W roku 2012 wspólnie z organizacjami członkowskimi DFOP zostały przygotowane 3 projekty uchwał Rady
Miejskiej oraz 6 projektów zarządzeń Prezydenta Miasta.
W roku 2011 wspólnie z organizacjami członkowskimi DFOP zostały przygotowane 3 projekty uchwał Rady
Miejskiej oraz 6 projektów zarządzeń Prezydenta Miasta.

2. Ilość aktów prawa miejscowego, do których zgłoszono uwagi.
/Cel 1.forma współpracy B/.


W roku 2018 żadna organizacja nie skorzystała z możliwości zgłoszenia uwag do projektów uchwał
stanowiących akt prawa miejscowego.

W roku 2017 dwie organizacje skorzystały z możliwości zgłoszenia uwag do projektów uchwał stanowiących akt
prawa miejscowego.
W roku 2016 ani jedna organizacja nie skorzystała z możliwości zgłoszenia uwag do projektów uchwał
stanowiących akt prawa miejscowego.
W roku 2015 zgłoszono uwagi do 1 dokumentu konsultowanego.
W roku 2014 ani jedna organizacja nie skorzystała z możliwości zgłoszenia uwag do projektów uchwał
stanowiących akt prawa miejscowego.
W roku 2013 2 podmioty skorzystały z możliwości zgłoszenia uwag do projektów uchwał stanowiących akt
prawa miejscowego.
W roku 2012 ani jedna organizacja nie skorzystała z możliwości zgłoszenia uwag do projektów uchwał
stanowiących akt prawa miejscowego.
W roku 2011 1 organizacja skorzystała z możliwości zgłoszenia uwag do jednego projektu uchwały stanowiącej
akt prawa miejscowego.

3. Ilość aktów prawa miejscowego, które zostały poddane konsultacjom.
/Cel 1.forma współpracy B/.


W roku 2018 przeprowadzono 40 konsultacji aktów prawa miejscowego.

W roku 2017: 47 konsultacji aktów prawa miejscowego.
W roku 2016: 43 konsultacji aktów prawa miejscowego.
W roku 2015: 55 konsultacji aktów prawa miejscowego.
W roku 2014: 42 konsultacji aktów prawa miejscowego.
W roku 2013: 29 konsultacji aktów prawa miejscowego.
W roku 2012: 56 konsultacji aktów prawa miejscowego.

W roku 2011: 36 konsultacji aktów prawa miejscowego.
4. Ilość organizacji pozarządowych, które co najmniej raz uczestniczyły w konsultacjach.
/Cel 1.forma współpracy B/.


W roku 2018 - 2 organizacje uczestniczyły w konsultacjach.

Szczegółowe informacje o aktach prawnych i dokumentach poddawanych konsultacjom znaleźć można na
stronie www.konsultacje.dabrowa-gornicza.pl.
W 2017: 2 organizacje.
W 2016: 0 organizacji.
W 2015: 1 organizacja
W 2014 r.: 0 organizacji
W 2013 r.: 2 organizacje (1 organizacja, 1 partia polityczna)
W 2012 r. : 0 organizacji,
W 2011 r.: 1 organizacja.

5. Statystyki odwiedzin na portalu ngo.dabrowa-gornicza.pl.
/Cel 1.forma współpracy D/.
W roku 2018 statystyki wyglądały następująco:




Odwiedziny – 21 723
Unikalni użytkownicy – 13 437
Odsłony – 52 420

W roku 2017 statystyki wyglądały następująco:




Odwiedziny – 24 609
Unikalni użytkownicy – 13 504
Odsłony – 60 889

W roku 2016 statystyki wyglądały następująco:




Odwiedziny – 33 871
Unikalni użytkownicy – 19 902
Odsłony – 82 259

W roku 2015 statystyki wyglądały następująco:




Odwiedziny – 34 729
Unikalni użytkownicy – 20 552
Odsłony – 89 535

W roku 2014 statystyki wyglądały następująco:





Odwiedziny – 31 975
Unikalni użytkownicy – 18 097
Odsłony – 91 958

W roku 2013 statystyki wyglądały następująco:




Odwiedziny – 36 447
Unikalni użytkownicy – 21 877
Odsłony – 97 293

W roku 2012 statystyki wyglądały następująco:




Odwiedziny – 36 579
Unikalni użytkownicy – 21 833
Odsłony – 102 630

W roku 2011 statystyki wyglądały następująco:




Odwiedziny – 40 277
Unikalni użytkownicy – 23 953
Odsłony – 120 350

Warto podkreślić, iż liczba odwiedzin strony ngo.dabrowa-gornicza.pl nie przekłada się na zmniejszenie
zainteresowania tematyką aktywności obywatelskiej i działalności w III sektorze. Równolegle do działalności
w/w

strony

powstały

bowiem

strony:

www.twojadabrowa.pl,

fabrykapelnazycia.pl

oraz

www.konsultacje.idabrowa.pl oraz prowadzone są profile na portalach społecznościowych (Portal Dąbrowskich
Organizacji Pozarządowych, Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowski Budżet
Partycypacyjny, Fabryka Pełna Życia).

6. Ilość materiałów promocyjnych.
/Cel 1.forma współpracy D/.
W 2018 r. zostały wykonane następujące materiały promocyjne:


bilboardy dot. kampanii 1% - 3 szt.;



Materiały dotyczące Budżetu Partycypacyjnego: 1200 ulotek;



Przypinki przygotowane na Festiwal Ludzi Aktywnych – 500 szt.;



Plakaty przygotowane na Festiwal Ludzi Aktywnych – 50 szt.;



Przygotowanie nowej strony internetowej poświęconej Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego wraz
z przygotowaniem projektów graficznych materiałów reklamowych i informacyjnych – 1 szt.;



Materiały prasowo-radiowe: TV Zagłębie, Telpol, Kanał99, TVP Katowice, Przegląd Dąbrowski, Dziennik
Zachodni

W 2017 r. zostały wykonane następujące materiały promocyjne:


3 bilboardy dot. kampanii 1%



Materiały dotyczące Budżetu Partycypacyjnego: 3000 szt. ulotek;



Przypinki przygotowane na Festiwal Ludzi Aktywnych – 500 szt.;



Przygotowanie nowej strony internetowej poświęconej Fabryki Pełnej Życia wraz z przygotowaniem
projektów graficznych materiałów reklamowych i informacyjnych – 1 szt.;



Przygotowanie nowej strony internetowej poświęconej Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego wraz
z przygotowaniem projektów graficznych materiałów reklamowych i informacyjnych – 1 szt.;



Materiały prasowo-radiowe: TV Zagłębie, Telpol, Kanał99, TVP Katowice, Przegląd Dąbrowski, Dziennik
Zachodni.

W 2016 r. zostały wykonane następujące materiały promocyjne:


Plakaty (200 szt.) bilboardy (3szt.) dot. kampanii 1%;



Materiały dotyczące Budżetu Partycypacyjnego: plakaty (2x250 szt.), broszury (3000 szt.), ulotki (3000
szt.)



Przypinki (300 szt.) przygotowane na Festiwal Ludzi Aktywnych;



Przypinki (1000 szt.) na konferencję Fabryka Pełna Życia w Mieście Idei;



Plakaty (50 szt.) przygotowane na Dąbrowski Dzień Seniora



Przygotowanie nowej strony internetowej poświęconej Fabryki Pełnej Życia wraz z przygotowaniem
projektów graficznych materiałów reklamowych i informacyjnych – 1 szt.



Materiały prasowo-radiowe: TV Zagłębie, Telpol, Kanał99, TVP Katowice, Przegląd Dąbrowski, Dziennik
Zachodni

W 2015 r. zostały wykonane następujące materiały promocyjne:


Plakaty (200 szt.) bilboardy (3szt.) i broszury (3.000 szt.) dot. kampanii 1%;



Materiały dotyczące Budżetu Partycypacyjnego: Plakaty (200 szt.), tablice informacyjne (4 szt.),
broszury (4000 szt.), sztrajfy ( 50szt.) oraz identyfikatory na konferencję dot. DBP;



Identyfikatory (500 szt.) i smycze (400 szt.) na I Dąbrowską Konferencję Senioralną;



Smycze (300 szt.) i ulotki (2.500 szt.) dotyczące Festiwalu Ludzi Aktywnych;



Przygotowanie nowej strony internetowej poświęconej Dąbrowskiemu Budżetowi Partycypacyjnemu
wraz z przygotowaniem projektów graficznych materiałów reklamowych i informacyjnych – 1 szt.



Materiały prasowo-radiowe: TV Zagłębie, Telpol, Kanał99, TVP Katowice, Przegląd Dąbrowski, Dziennik
Zachodni

W 2014 r. zostały wykazane następujące materiały promocyjne:


Plakaty (200 szt.) bilboardy (4szt.) dot. kampanii 1%



Materiały dotyczące Budżetu Partycypacyjnego: Plakaty (500 szt.), tablice informacyjne (7 szt.),
broszury (4000 szt.), sztrajfy ( 150szt.)



Publikacja dot. modelu współpracy NGO z JST: mapa wspierania aktywności obywatelskiej w Dąbrowie
Górniczej (3000 szt.)



Materiały prasowo-radiowe: TV Zagłębie, Telpol, Kanał99, TVP Katowice, Przegląd Dąbrowski, Dziennik
Zachodni

W 2013 r. zostały wykazane następujące materiały promocyjne:


Ulotki (5 000 szt.) plakaty (100 szt.) bilboardy (4szt.) dot. kampanii 1%



Materiały dotyczące Budżetu Partycypacyjnego: Plakaty (1500 szt.), tablice informacyjne (29 szt.),
broszury (4000 szt.)

W 2012 r. zostały wykazane następujące materiały promocyjne:


Ulotki(5 000 szt.) plakaty (100 szt.) dot. kampanii 1%



2 tablice informacyjne o wymiarach 30 x 21 cm oraz 3 tablice o wymiarach 70 x 50 cm dot. projektu



Ulotki (1000 szt.) dot. Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości



Wizytówki (500 szt.) dot. Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości



Plakaty (100 szt.) dot. Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości



Rollup (1 szt.) dot. Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości

W 2011 r. zostały wykazane następujące materiały promocyjne:


Katalog organizacji pozarządowych (250 szt.)



Plakaty Festiwal Ludzi Aktywnych (100 szt.)



Ulotki Festiwal Ludzi Aktywnych (5 000 szt.)



Plakaty BOP, Centrum Wolontariatu, DFOP (200 szt.)



Ulotki BOP, Centrum Wolontariatu, DFOP (25 000 szt.)



Wizytówki dot. SISP (2 000 szt.)



Ulotki dot. SISP – (2 000 szt.)



Ulotki (5 000 szt.) plakaty (100 szt.) dot. kampanii 1%

7. Ilość uczestników/wystawców Festiwalu Organizacji Pozarządowych.
/Cel 1.forma współpracy D/.
W roku 2018 w Festiwalu Ludzi Aktywnych wzięło udział 67 organizacji pozarządowych.
W roku 2017 w Festiwalu wzięło udział 63 organizacji.
W roku 2016 w Festiwalu wzięło udział 67 organizacji.
W roku 2015 w Festiwalu wzięło udział 65 organizacji.
W roku 2014 w Festiwalu Organizacji Pozarządowych udział wzięły 64 organizacje.
W roku 2013 w Festiwalu Organizacji Pozarządowych udział wzięło 71 organizacji.
W roku 2012 w Festiwalu Organizacji Pozarządowych udział wzięło 58 organizacji.
W roku 2011 w Festiwalu Organizacji Pozarządowych udział wzięło 51 organizacji.

8. Ilość wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
/Cel 1.forma współpracy E/.
W roku 2018 funkcjonowało 25 zespołów, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Były to:


Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza;



Rada Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza;



Rada Muzeum;



Zespół Interdyscyplinarny;



Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych;



Powiatowa Rada Rynku Pracy;



Komisja do zaopiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji
kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy;



Komisje konkursowe do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje
z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu – 12 komisji;



Komisja konkursowa oceniająca oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie art.
16a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting);



Zespół ds. wspierania Inicjatyw Lokalnych;



Grupa opiniodawczo-doradcza w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny”;



Zespół Konsultacyjny ds. Polityki Rowerowej Miasta Dąbrowa Górnicza;



Komitet Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza;



Sąd Konkursowy Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej priorytetowego
obszaru rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki
Pełnej Życia.

W roku 2017 funkcjonowały 24 zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym.
W roku 2016 funkcjonowały 24 zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym.
W roku 2015 funkcjonowało 27 zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
W roku 2014 funkcjonowało 20 zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
W roku 2013 funkcjonowało 18 zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
W roku 2012 funkcjonowało 19 zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
W roku 2011 funkcjonowało 16 zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

9. Ilość spotkań Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
/Cel 1.forma współpracy F/.
W 2018 roku odbyło się:


3 Walne Zgromadzenia DFOP (1 marca, 24 maja, 10 października);



1 spotkanie uroczyste DFOP (13 grudnia);



1 spotkanie organizacyjne dot. Festiwalu Ludzi Aktywnych (30 sierpnia);



3 spotkania grupy ds. dotacji (12, 19 i 26 lipca), spotkania branżowe w gronie organizacji
pozarządowych (5 spotkań – 6, 9, 22, 23 i 29 sierpnia) oraz spotkania branżowe przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli magistratu (7 spotkań – 12, 13, 14, 17, 18, 19 i 20
września).

W 2017 odbyły się 5 Walnych Zgromadzenia, 1 spotkanie z okazji 10-lecia DFOP, 1 spotkanie organizacyjne dot.
Forum Inicjatyw Pozarządowych, czyli Festiwalu Ludzi Aktywnych, 1 wyjazd na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw
Pozarządowych oraz 1 spotkanie grupy ds. dotacji, spotkania branżowe przedstawicieli organizacji
pozarządowych (5 spotkań) oraz spotkania branżowe przedstawicieli magistratu 7 spotkań).
W 2016 odbyły się 3 Walne Zgromadzenia, 1 sesja wyjazdowa DFOP, 1 spotkanie organizacyjne dot. Forum
Inicjatyw Pozarządowych, czyli Festiwalu Ludzi Aktywnych oraz 3 spotkania grupy ds. dotacji, spotkania
branżowe przedstawicieli organizacji pozarządowych (5 spotkań) oraz spotkania branżowe przedstawicieli
magistratu 7 spotkań).
W 2015 odbyły się 5 Walnych Zgromadzeń, 1 sesja wyjazdowa DFOP, 2 spotkania organizacyjne dot. Forum
Inicjatyw Pozarządowych, czyli Festiwalu Ludzi Aktywnych oraz 1 spotkanie grupy ds. dotacji, spotkania
branżowe przedstawicieli organizacji pozarządowych (5 spotkań) oraz spotkania branżowe przedstawicieli
magistratu 7 spotkań).
W 2014 odbyły się 4 Walne Zgromadzenia, 1 sesja wyjazdowa DFOP, 2 spotkania organizacyjne dot. Forum
Inicjatyw Pozarządowych, czyli Festiwalu Ludzi Aktywnych oraz spotkania grupy ds. dotacji (2 spotkania),
spotkania branżowe (7 spotkań). W 2014 r. delegacja dąbrowskich organizacji pozarządowych uczestniczyła
w VII Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych.
W 2013 odbyło się 5 Walnych Zgromadzeń, 1 Dąbrowski Wieczór Pozarządowy, 2 spotkania organizacyjne
odnośnie FIP-u, spotkania grupy ds. dotacji (4 spotkania), spotkania branżowe (8 spotkań), spotkanie grupy ds.
kultury (2 spotkania).
W 2012 r. odbyły się 2 Walne Zgromadzenia, 2 spotkania organizacyjne odnośnie FIP-u, 1 sesja wyjazdowa
Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych dot. prac nad Programem Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej na lata 2008-2013, spotkania grupy ds. dotacji (5 spotkań), spotkania
branżowe (8 spotkań), spotkanie grupy ds. kultury (1 spotkanie).
W 2011 r. odbyły się 3 Walne Zgromadzenia, 1 spotkanie dotyczące wyjazdu reprezentacyjnego na OFIP,
1 spotkanie organizacyjne odnośnie FIP-u oraz 3 spotkania mające na celu wyłonić kandydatów do Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

10. Ilość uchwał podjętych przez Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych.
/Cel 1.forma współpracy F/.
W roku 2018 zostały podjęte 3 uchwały DFOP:

- Uchwała Nr 1/2018 Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2019 rok.
- Uchwała nr 2/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z „Programu
współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
- Uchwała nr 3/2018 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu współpracy
Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019”.

W 2017 roku Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych przyjęło 3 uchwały i 4 rekomendacje.
W 2016 roku Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych przyjęło 7 uchwał.
W 2015 roku Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych przyjęło 8 uchwał.
W 2014 roku Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych przyjęło 6 uchwał.
W 2013 roku Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych przyjęło 7 uchwał.
W 2012 roku Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych przyjęło 2 uchwały.
W 2011 roku Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych przyjęło 6 uchwał.

11. Ilość organizacji członkowskich Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
/Cel 1.forma współpracy F/.
W roku 2018 DFOP liczył 78* organizacji członkowskich.

W roku 2017 DFOP liczył 97 organizacji.
W roku 2016 DFOP liczył 90 organizacji.
W roku 2015 DFOP liczył 80 organizacji
W roku 2014 DFOP liczył 73 organizacje
W roku 2013 DFOP liczył 70 organizacji
W roku 2012 DFOP liczył 68 organizacji.
W roku 2011 DFOP liczył 65 organizacji.

*Liczba zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2017, ponieważ Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji
Pozarządowych zdecydowało o wykluczeniu członków DFOP, którzy od 3 ostatnich posiedzeń nie uczestniczyli
w spotkaniach (procedura przebiegała zgodnie z Regulaminem Dąbrowskiego Forum Organizacji
Pozarządowych z dnia 25 października 2016 roku).

12. Ilość posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.
/Cel 1.forma współpracy G/.


6 posiedzeń w 2018 r. (15 lutego, 19 marca, 24 maja, 10 października, 15-16 listopada i 22-23
listopada).

W roku 2017 odbyło się 4 posiedzenia.
W roku 2016 odbyło się 9 posiedzeń.
W roku 2015 odbyło się 9 posiedzeń.
W roku 2014 odbyło się 7 posiedzeń.
W roku 2013 odbyło się 7 posiedzeń.
W roku 2012 odbyło się 5 posiedzeń.
W roku 2011 odbyły się 4 posiedzenia.

13. Ilość patronatów udzielonych przez władze Miasta nad inicjatywami i projektami organizacji
pozarządowych.
/Cel 1.forma współpracy H/.


36 udzielonych patronatów w 2018 r.

W roku 2017 zostało udzielonych 44 patronatów.
W roku 2016 zostało udzielonych 25 patronatów.
W roku 2015 zostało udzielonych 30 patronatów.
W roku 2014 zostało udzielonych 29 patronatów.
W roku 2013 zostały udzielone 23 patronaty.
W roku 2012 zostało udzielonych 22 patronaty.
W roku 2011 zostało udzielonych 8 patronatów.

14. Ilość organizacji pozarządowych, które zostały zwolnione z opłat czynszowych.
/Cel 1.forma współpracy I/.


23 organizacje zostały zwolnione z opłat czynszowych w 2018 r.

W 2017 roku zwolnionych z czynszu zostało 21 organizacji.
W 2016 roku zwolnionych z czynszu zostało 23 organizacji.
W 2015 roku zwolnionych z czynszu zostało 30 organizacji.
W 2014 roku zwolnionych z czynszu zostało 27 organizacji.
W 2013 roku zwolnione z czynszu zostały 22 organizacje.
W 2012 roku zwolnionych z czynszu zostało 20 organizacji.
W 2011 roku zwolnionych z czynszu zostało 18 organizacji.

15. Łączna powierzchnia lokali, w których organizacje pozarządowe zostały zwolnione z opłat czynszowych.
/Cel 1.forma współpracy I/.


Łączna powierzchnia lokali użytkowych w 2018 r. – 3 876, 95 m²

W 2017 roku powierzchnia lokali wynosiła 3 476, 52 m²
W 2016 roku powierzchnia lokali wynosiła 3 702,38 m²
W 2015 roku powierzchnia lokali wynosiła 3 199,07 m²
W 2014 roku powierzchnia lokali wynosiła 3 007,50 m².
W 2013 roku powierzchnia lokali wynosiła 2 432,46 m².
W 2012 roku powierzchnia lokali wynosiła 2 227,30 m².
W 2011 roku powierzchnia lokali wynosiła 1 975,50 m².

16. Koszty gminy związane ze zwolnieniem organizacji pozarządowych z opłat czynszowych.
/Cel 1.forma współpracy I/.


Koszty gminy w 2018 r. wyniosły – 697 861,34 zł

Koszty gminy w 2017 roku wynosiły: 590 803,15 zł
Koszty gminy w 2016 roku wynosiły: 452 614,17 zł.
Koszty gminy w 2015 roku wynosiły: 575 225,06 zł.
Koszty gminy w 2014 roku wynosiły: 547 080,83 zł
Koszty gminy w 2013 roku wynosiły: 448 502,70 zł.
Koszty gminy w 2012 roku wynosiły: 372 371,48 zł.
Koszty gminy w 2011 roku wynosiły: 260 147,62 zł.

17. Ilość organizacji pozarządowych, która korzysta z pomieszczeń w Centrum Aktywności Obywatelskiej.
/Cel 1.forma współpracy I/.
W 2018 roku:


organizacje, które mają siedzibę w CAO: 18



organizacje, które korzystają z adresu CAO: 30



organizacje, które korzystają z sal szkoleniowo/warsztatowych CAO: 54



udostępnianie sal szkoleniowych: 620 udostępnień



udostępnienie pomieszczeń biurowych: 3 680 udostępnień

W 2017 roku:


organizacje, które mają siedzibę w CAO: 17



organizacje, które korzystają z adresu CAO: 27



organizacje, które korzystają z sal szkoleniowo/warsztatowych CAO: 50



udostępnianie sal szkoleniowych: 576 udostępnień



udostępnienie pomieszczeń biurowych: 2581 udostępnień

W 2016 roku:


organizacje, które mają siedzibę w CAO: 12



organizacje, które korzystają z adresu CAO: 15



organizacje, które korzystają z sal szkoleniowo/warsztatowych CAO: 40



udostępnianie sal szkoleniowych: 443 udostępnień



udostępnienie pomieszczeń biurowych: 1220 udostępnień

Wskaźnik liczony był po raz pierwszy w roku 2016, ze względu na przeniesienie się części Wydziału Organizacji
Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej do budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej (Sienkiewicza 6a)
wraz z organizacjami pozarządowymi, które wcześniej wynajmowały lokale należące do MZBM. Od 2017 roku
w budynku przy Sienkiewicza 6a przeniesiony został w całości Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności
Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

18. Ilość złożonych wniosków o Inicjatywę lokalną.
/Cel 1.forma współpracy J/.


W 2018 r. wpłynęły dwa wnioski o inicjatywę lokalną.

W roku 2017 nie wpłynął żaden wniosek.
W roku 2016 nie wpłynął żaden wniosek.
W roku 2015 wpłynęły dwa wnioski.
W roku 2014 wpłynęły dwa wnioski.
W roku 2013 wpłynął jeden wniosek.
W roku 2012 nie wpłynął żaden wniosek.
W roku 2011 wpłynął jeden wniosek.

19. Ilość podpisanych umów o Inicjatywę lokalną.
/Cel 1.forma współpracy J/.


Podpisano jedną umowę w 2018 r., umowa na realizację drugiego zadania została podpisana
w I kwartale 2019 r.

W roku 2011, 2012, 2013 nie została podpisana żadna umowa w tym trybie. Wniosek złożony w roku 2013
przez grupę mieszkańców został złożony pod koniec roku kalendarzowego, stąd umowa na jego realizację

została podpisana w 2014 r. W 2015 r. podpisano umowę na realizację inicjatywy złożonej w 2014 roku. W 2016
i 2017 roku nie podpisano żadnej umowy.

20. Ilość wolontariuszy współpracujących z Urzędem Miejskim i jego jednostkami.
/Cel 1.forma współpracy K/.


W 2018 r. z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej i jego jednostkami współpracowało 1064
wolontariuszy wraz z opiekunami.

W roku 2017 z Urzędem i jego jednostkami współpracowało 310 wolontariuszy wraz z opiekunami.
W roku 2016 z Urzędem i jego jednostkami współpracowało 728 wolontariuszy wraz z opiekunami.
W roku 2015 z Urzędem i jego jednostkami współpracowało 825 wolontariuszy wraz z opiekunami.
W roku 2014 z Urzędem i jego jednostkami współpracowało 839 wolontariuszy wraz z opiekunami.
W roku 2013 z Urzędem i jego jednostkami współpracowało 895 wolontariuszy wraz z 20 opiekunami.
W roku 2012 z Urzędem i jego jednostkami współpracowało 762 wolontariuszy wraz z 23 opiekunami, a w roku
2011 z Urzędem i jego jednostkami współpracowało 742 wolontariuszy wraz z 16 opiekunami.

21. Ilość funkcjonujących w mieście Klubów Wolontariusza.
/Cel 1.forma współpracy K/.
W Dąbrowie Górniczej działa 13 klubów wolontariusza:


Klub Wolontariusza „Łukasiak” Siedziba: I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego, ul. Kopernika
40, 41-300 Dąbrowa Górnicza,



Klub Wolontariusza „Prosto z serca” Siedziba: II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego ul.
Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza,



Klub Wolontariusza „Być Człowiekiem” Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, III Liceum
Ogólnokształcące im. L. Szenwalda ul. B. Prusa 3, 41 – 303 Dąbrowa Górnicza,



Klub Wolontariusza „Baczusie” Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Obrońców Pokoju, 42-530
Dąbrowa Górnicza,



Klub Wolontariusza „Jesteśmy z Wami” Siedziba: V Liceum Ogólnokształcące im. Kanclerza Jana
Zamoyskiego ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza,



Klub Młodego Wolontariusza „Serducho” Siedziba: Zespół Szkół Ekonomicznych im. K. Adamieckiego
Aleja J. Piłsudskiego 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza,



Klub Wolontariusza - Szkolne Koło CARITAS Siedziba: Zespół Szkół Sportowych im. Polskich
Olimpijczyków Ul. Chopina 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza,



Klub Wolontariusza Siedziba: Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka” ul. Legionów Polskich 69, 41- 300
Dąbrowa Górnicza,



Klub Wolontariusza Siedziba Szkoła Podstawowa nr 22 Al. Zwycięstwa 44, 42-520 Dąbrowa Górnicza,



Klub Wolontariusza Siedziba: Zespół Szkół nr 1 ul. Konopnickiej 56, 41-300 Dąbrowa Górnicza,



Szkolny Klub Młodego Wolontariusza Siedziba: Zespół Szkół nr 3 Ul. Morcinka, 41-303 Dąbrowa
Górnicza,



Klub Wolontariusza „Unia Serc” Siedziba: Zespół Szkół Technicznych Ul. Królowej Jadwigi 12, 41-300
Dąbrowa Górnicza



Klub Wolontariusza przy MOPS Dąbrowa Górnicza Ul. Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

W 2017 roku wykazanych zostało 13 klubów wolontariusza.
W 2016 roku wykazanych zostało 13 klubów wolontariusza.
W 2015 roku wykazanych zostało 13 klubów wolontariusza.
W 2014 roku wykazanych zostało 11 klubów wolontariusza.
W 2013 roku wykazanych zostało 11 klubów wolontariusza.
W 2012 roku wykazanych zostało 14 klubów wolontariusza.
W 2011 roku wykazanych zostało 13 klubów wolontariusza.

22. Ilość szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji.
/Cel 1.forma współpracy L/.


W 2018 r. przeprowadzono 49 szkoleń oraz 65 spotkań informacyjnych.

W roku 2017 przeprowadzono 82 szkoleń oraz 47 spotkań informacyjnych dotyczących działalności III sektora.
W roku 2016 przeprowadzono 85 szkoleń oraz 45 spotkań informacyjnych dotyczących działalności III sektora.
W roku 2015 przeprowadzono 79 szkoleń oraz 49 spotkań informacyjnych dotyczących działalności III sektora.
W roku 2014 przeprowadzono 69 szkoleń oraz 43 spotkania informacyjne dotyczących działalności III sektora.
W roku 2013 przeprowadzono 29 szkoleń oraz 87 spotkań informacyjnych dotyczących działalności III sektora.
W roku 2012 przeprowadzono 46 szkoleń. Dodatkowo zostało zorganizowanych 69 spotkań informacyjnych
dot. działalności III sektora. W roku 2011 przeprowadzonych zostało 49 szkoleń i spotkań informacyjnych (dane
liczone łącznie).

Różnice pomiędzy wskaźnikami dot. liczby szkoleń, spotkań informacyjnych, doradztwa dla podmiotów
ekonomii społecznej wynikają z elastycznego podejścia pracowników WOP do potrzeb zgłaszanych przez
odbiorców wsparcia. Dlatego też wskaźniki z pkt. 21,22,23 i 27 należy analizować łącznie.

23. Ilość uczestników szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji.
/Cel 1.forma współpracy L/.



szkolenia: 480 osób
spotkania informacyjne: 750 osób

Sumując różnego rodzaju przedsięwzięcia szkoleniowo – informacyjne udział w nich wzięło 1230 osób.

W roku 2017 w przedsięwzięciach szkoleniowo – informacyjnych udział wzięło: 1330 osób.
W roku 2016 w przedsięwzięciach szkoleniowo – informacyjnych udział wzięło: 1315 osób.
W roku 2015 w przedsięwzięciach szkoleniowo – informacyjnych udział wzięło: 1340 osób.
W roku 2014 w przedsięwzięciach szkoleniowo - informacyjnych udział wzięło: 1173 osoby.
W roku 2013 w przedsięwzięciach szkoleniowo - informacyjnych udział wzięło: 1546 osób.
W roku 2012 w przedsięwzięciach szkoleniowo - informacyjnych udział wzięło: 1864 osoby.
W roku 2011 w przedsięwzięciach szkoleniowo - informacyjnych udział wzięły 604 osoby.

24. Ilość osób, które skorzystały z doradztwa.
/Cel 1.forma współpracy L/.


Poradnictwo – 774 osób (823 godzin)

W roku 2017 z doradztwa skorzystało łącznie 783 osoby, obejmującego 851 godzin
W roku 2016 z doradztwa skorzystało łącznie: 745 osób, obejmującego 742 godziny.
W roku 2015 z doradztwa skorzystało łącznie: 748 osób, obejmującego 926,5 godziny.
W roku 2014 z doradztwa skorzystało łącznie: 1069 osób, obejmującego 1190,5 godziny.
W roku 2013 z doradztwa skorzystało łącznie: 791 osób, obejmującego 1291 godzin. W roku 2012 z doradztwa
skorzystało łącznie: 417 osób, obejmującego 813,5 godzin . W roku 2011 z doradztwa skorzystało łącznie: 719
osób.

25. Ilość osób, które skorzystały z jakiegokolwiek wsparcia Centrum Aktywności Obywatelskiej.
/Cel 1.forma współpracy L/.


os. fizyczne – 1229 osób raz policzalnych

W roku 2017 ze wsparcia skorzystały 1236 osoby raz policzalne.
W roku 2016 ze wsparcia skorzystały 1192 osoby raz policzalne.
W roku 2015 ze wsparcia skorzystały 1173 osoby raz policzalne.
W roku 2014 ze wsparcia skorzystały 1154 osoby raz policzalne.
W roku 2013 ze wsparcia skorzystało 736 osób raz policzalnych. W roku 2012 ze wsparcia skorzystały 312 osoby
raz policzalne.
W roku 2011 ze wsparcia skorzystało 297 osób.

26. Ilość projektów w poszczególnych obszarach, zgłoszonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy.
/Cel 2.forma współpracy A/.


Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – 65 złożonych wniosków; 11 odpadło
formalnie, 54 przyznanych dotacji.



Obszar: Oświaty i wychowania – 5 złożonych wniosków; 1 odpadł formalnie, 3 przyznane dotacje,
1 wniosek nie uzyskał dofinansowania.



Obszar: Kultury i sztuki – 30 złożonych wniosków; 2 odpadły formalnie, 21 przyznanych dotacji,
7 wniosków nie uzyskało dofinansowania.



Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego –
14 złożonych wniosków; 14 przyznanych dotacji.



Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony
ludności – 6 złożonych wniosków; 1 odpadł formalnie; 4 przyznane dotacje; 1 wniosek nie uzyskał
dofinansowania.



Obszar: Pomocy społecznej – 5 złożonych wniosków; 1 odpadł formalnie, 4 przyznane dotacje.



Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień – 1 złożona oferta; 1
przyznana dotacja.



Obszar: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 7 złożonych ofert; 7 przyznanych dotacji.



Obszar: Promocja Miasta – 1 złożona oferta; 1 przyznana dotacja.



Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta – 1 złożona oferta; 1 przyznana dotacja.



Obszar: Rozwój sportu – 26 złożone oferty; 3 odpadły formalnie, 23 przyznane dotacje



Obszar: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – 3 złożone oferty; 3 przyznane dotacje.



Obszar: udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
miasta Dąbrowa Górnicza – 21 złożonych ofert; 7 odpadło formalnie, 3 przyznane dotacje, 11 nie
uzyskało dofinansowania.

W roku 2018

zgłoszone zostało 185 wniosków, a w wyniku oceny formalnej 27 wniosków zostało

odrzuconych.
W roku 2017 zgłoszone zostały 200 wniosków, a w wyniku oceny formalnej 47 wniosków zostało odrzuconych.
W roku 2016 zgłoszone zostały 233 wnioski, a w wyniku oceny formalnej 35 wniosków zostało odrzuconych.
W roku 2015 zgłoszone zostały 184 wnioski, a w wyniku oceny formalnej 35 wniosków zostało odrzuconych.
W roku 2014 zgłoszone zostały 182 wnioski, a w wyniku oceny formalnej 31 wniosków zostało odrzuconych.
W roku 2013 zgłoszonych zostało 181 wniosków, a w wyniku oceny formalnej 36 wniosków zostało
odrzuconych.
W roku 2012 zgłoszonych zostało 198 wniosków, a w wyniku oceny formalnej 47 wniosków zostało
odrzuconych.
W roku 2011 zgłoszonych zostało 158 wniosków, w tym wnioski z rozwoju sportu, w ocenie formalnej zostały
odrzucone 22 wnioski.

27. Ilość środków zleconych na zadania publiczne w poszczególnych obszarach zadań.
/Cel 2.forma współpracy A/.


Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – 479 999,99 zł,



Obszar: Oświaty i wychowania – 125 000,00 zł,



Obszar: Kultury i sztuki – 359 980,00 zł,



Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego –
127 000,00 zł,



Obszar: Upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony
ludności – 56 000,00 zł,



Obszar: Pomocy społecznej – 534 000,00 zł,



Obszar: Rozwoju sportu – 3 000 000,00 zł,



Obszar: Promocja miasta – 85 000,00 zł,



Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień – 19 600,00 zł,



Obszar: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 261 762,00 zł,



Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta – 10 000,00 zł,



Obszar: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – 90 000,00 zł,



Obszar: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
miasta Dąbrowa Górnicza – 182 177,64 zł.

W 2018 roku kwota, która została przekazana wynosiła 5 330 519,63 zł.
W 2017 roku kwota, która została przekazana wynosiła 3 106 016,64 zł.
W 2016 roku kwota, która została przekazana wynosiła 3 167 522,50 zł.
W 2015 roku kwota, która została przekazana wynosiła 4.218.830,00 zł.
W 2014 roku kwota, która została przekazana wynosiła 3 979 150,00 zł.
W 2013 roku kwota, która została przekazana wynosiła 3 651 000,00 zł.
W 2012 roku kwota, która została przekazana wynosiła 3 658 637,00 zł, natomiast w 2011 roku wyniosła 3 440
409,90 zł.

28. Ilość faktycznie wykorzystanych środków po rozliczeniach w danym obszarze.
/Cel 2.forma współpracy A/.


Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – 479.606,99 zł

Różnica do kwoty zleconej wynika ze zwrotu pozostałych środków dotacji przez organizacje wynosi 393,00 zł.


Obszar: Oświaty i wychowania – 125 000,00 zł.



Obszar: Kultury i sztuki – 359.980,00 zł



Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego –
127 000,00 zł.



Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony
ludności – 56 000,00 zł.



Obszar: Pomocy społecznej – 534 000,00 zł



Obszar: Rozwój sportu – 3 000 00,00 zł



Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień – 19 600,00 zł



Obszar: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 261 762,00 zł,



Obszar: Promocji miasta – 85 000,00 zł



Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta – 10 000,00 zł



Obszar Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – 89.409,96 zł

Różnica do kwoty zleconej wynika ze zwrotu pozostałych środków dotacji przez organizacje wynosi 590,04 zł.


Obszar: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
miasta Dąbrowa Górnicza – 182 177,64 zł

W 2018 roku ilość faktycznie wydanych środków wynosiła: 5 329 636,59 zł.
W 2017 roku ilość faktycznie wydanych środków wynosiła: 3 094 223,95 zł.
W 2016 roku ilość faktycznie wydanych środków wynosiła: 3 108 288,59 zł.
W 2015 roku ilość faktycznie wydanych środków wynosiła: 4 204 420,02 zł.
W 2014 roku ilość faktycznie wydanych środków wynosiła: 3 969 197,00 zł.
W 2013 roku ilość faktycznie wydanych środków wynosiła: 3 616 654,11 zł.
W 2012 roku sprawozdawczym ilość faktycznie wydanych środków wyniosła 3 596 312,24 zł, natomiast w roku
2011 kwota wyniosła 3 462 048,61 zł.

29. Ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań publicznych
(wkład finansowy).


Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – 124.238,29 zł



Obszar: Oświaty i wychowania – 4 865,46 zł,



Obszar: Kultury i sztuki – 34.795,88



Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 73
946,00 zł,



Obszar: Upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony
ludności – 16 753,17 zł,




Obszar: Pomocy społecznej – 29 987,04 zł
Obszar: Promocja miasta – 5 360,01 zł



Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień – 0,00 zł



Obszar: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 20 494,85 zł



Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta – 800, 00 zł,



Obszar: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – 0,00 zł,



Obszar: udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
miasta Dąbrowa Górnicza – 0 zł.

W 2018 roku łączna ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (wkład finansowy) wyniosła: 311 240,70 zł.
W 2017 roku łączna ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (wkład finansowy) wyniosła: 601 260,56 zł.

30. Ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań publicznych
a). wkład osobowy w przeliczeniu na zł:


Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – 213.875,50 zł



Obszar: Oświaty i wychowania – 28 140,00 zł



Obszar: Kultury i sztuki – 149.708,00 zł



Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 67
427,00 zł



Obszar: Upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony
ludności – 77 433, 00 zł



Obszar: Pomocy społecznej – 51 552,00 zł



Obszar: Promocja miasta – 5 760,00 zł



Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień – 9 620,00 zł



Obszar: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 74 000,00 zł



Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta – 3 240,00 zł,



Obszar: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – 28 670,00 zł,



Obszar: udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
miasta Dąbrowa Górnicza – 2 700,00 zł

W 2018 roku łączna ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (wkład osobowy w przeliczeniu na zł) wyniosła: 712 125,50 zł.
W 2017 roku łączna ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (wkład osobowy w przeliczeniu na zł) wyniosła: 759 905,14 zł.

b). wkład rzeczowy w przeliczeniu na zł:


Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – 337.983,00 zł



Obszar: Oświaty i wychowania – 4 863,63 zł



Obszar: Kultury i sztuki – 127.339,36 zł



Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego –
4 695,00 zł



Obszar: Upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony
ludności – 750 000,00 zł



Obszar: Pomocy społecznej – 45 060,00 zł



Obszar: Promocja miasta – 5 200,00 zł



Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień – 13 500,00 zł



Obszar: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 32 000,00 zł



Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta – 0,00 zł



Obszar: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – 10.600,00 zł



Obszar: udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
miasta Dąbrowa Górnicza – 80 700,00 zł

W 2018 roku łączna ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (wkład rzeczowy w przeliczeniu na zł) wyniosła: 1 411 940,99 zł.

31. Ilość zrealizowanych projektów, w każdym z obszarów.
/Cel 2.forma współpracy A/.


Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – 54 projekty;



Obszar: Oświaty i wychowania – 3 projekty;



Obszar: Kultury i sztuki – 21 projektów;



Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 14
projektów;



Obszar: Upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony
ludności – 4 projekty;



Obszar: Pomocy społecznej – 4 projekty;



Obszar: Rozwój sportu – 23 projekty;



Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień – 1 projekt;



Obszar: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 7 projektów;



Obszar: Promocji miasta – 1 projekt;



Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta – 1 projekt;



Obszar Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – 3 projekty;



Obszar: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
miasta Dąbrowa Górnicza – 3 projekty.

W 2018 roku dofinansowanie otrzymały 139 projekty.
W 2017 roku dofinansowanie otrzymały 133 projekty.
W 2016 roku dofinansowanie otrzymały 152 projekty
W 2015 roku dofinansowanie otrzymały 143 projekty.
W 2014 roku dofinansowanie otrzymało 129 projektów.
W 2013 roku dofinansowanie otrzymały 123 projekty.
W 2012 roku dofinansowanie otrzymało 126 wniosków.
W 2011 roku dofinansowanie otrzymało 111 projektów.
Statystyki uwzględniają obszar rozwoju sportu.

32. Ilość zgłoszonych propozycji realizacji zadań przez organizacje w rozumieniu art. 19a UDPPW
/Cel 2 forma współpracy A/
 9 wniosków, w obszarach:
Kultury i sztuki – 2 projekty;
Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji - 3 projekty;
Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 3 projekty;
Ochrona środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 1 projekt.

W 2017 roku zgłoszono 16 wniosków
W 2016 roku zgłoszono 18 wniosków.
W 2015 roku zgłoszono 13 wniosków.
W 2014 roku zgłoszono 14 wniosków.
W 2013 roku zgłoszono 16 wniosków.
W 2012 roku zgłoszono 2 wnioski.
W 2011 roku nie wpłynął żaden wniosek w trybie art. 19a UDPPW.
33. Ilość udzielonych w trybie art. 19a UDPPW zadań
/ Cel 2.forma współpracy A/


3 projekty, w obszarach:

Kultury i sztuki – 1 projekt;
Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji - 1 projekt;
Ochrona środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 1 projekt.

W 2017 roku zrealizowano 7 projektów.
W 2016 roku zrealizowano 7 projektów.

W 2015 roku zrealizowano 5 projektów.
W 2014 roku zrealizowano 6 projektów
W 2013 zrealizowano 7 projektów
W 2012 roku zrealizowano 2 projekty.
W 2011 roku nie wpłynął żaden wniosek w tym trybie w związku z czym żadne środki nie zostały przekazane.

34. Ilość środków zleconych na zadania publiczne w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert
/Cel 2.forma współpracy A/.


W 2018 roku zrealizowano 3 projekty na kwotę 18 000 zł.

Kultury i sztuki – 10 000,00 zł;
Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji - 5 000,00 zł;
Ochrona środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 3 000,00 zł.

W 2017 roku zrealizowano 7 projektów na kwotę 57 850 zł.
W 2016 roku zrealizowano 7 projektów na kwotę 54 071,88 zł.
W 2015 roku zrealizowano 6 projektów na kwotę 31 660,00 zł
W 2014 roku zrealizowano 6 projektów na kwotę 42 800,00 zł.
W 2013 roku zrealizowano 7 projektów na kwotę 30 665,00 zł.
W 2012 roku zrealizowano 2 projekty na kwotę: 14 457,00 zł.
W 2011 roku nie wpłynął żaden wniosek w tym trybie w związku z czym żadne środki nie zostały przekazane.

35. Ilość zgłoszonych propozycji realizacji zadań przez organizacje w rozumieniu art. 12.
/Cel 2.forma współpracy B/.


W roku 2018 nie wpłynęły wnioski o udzielenie dofinansowania z własnej inicjatywy.

W 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016 oraz 2017 r. nie wpłynęły żadne wnioski w tym trybie.

36. Ilość udzielonych w trybie art. 12. UDPPW zadań.
/Cel 2.forma współpracy B/.


0 udzielonych zadań

W 2011, 2012, 2013 2014, 2015, 2016 i 2017 roku również nie zostało udzielone żadne zadanie w w/w trybie.

W celu monitoringu rozwoju podmiotów III sektora w mieście przyjęto dodatkowe wskaźniki:


Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych: 300 (176 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS,
36 klubów sportowych zarejestrowane w KRS, 26 uczniowskich klubów sportowych, 21 stowarzyszeń
zwykłych, 31 fundacje)



Liczba nowych organizacji pozarządowych zarejestrowanych w roku sprawozdawczym: 28



Liczba organizacji pożytku publicznego: 29 (liczba organizacji prowadzących działalność na terenie
Gminy Dąbrowa Górnicza)

Efektem tych działań są m.in.:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja
przeznaczona na wsparcie prowadzenia w Dąbrowie Górniczej Centrum Integracji Społecznej przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r.
o zatrudnieniu socjalnym. Przekazana kwota: 175 070,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja
przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu naszego miasta
uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie „Otwarte Serca”
w Dąbrowie Górniczej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przekazana kwota: 110 640,00 zł;
- dotacja podmiotowa zgodnie z art. 32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Dąbrowy Górniczej. Przekazana kwota: 592.700,00 zł;
- środki przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie art. 35a ust. 7 lit. b ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Przekazana kwota: 56 378,84 zł;
- środki przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie art. 35a ust. 7 lit. b ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dla WTZ.
Przekazana kwota: 995 760,00 zł;
- umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego poniżej wartości określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przekazana kwota: 1 783 270,29 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z art. 90 Ustawy
o Systemie Oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z poźn. zm.). Przekazana kwota: 5 699 829,77 zł;
- dotacja przyznana w ramach art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Przyznana kwota: 199 719,87 zł;
- środki przekazane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916, z późn. zm.). Przekazana kwota: 199 245,00 zł;
- środki przekazane w trybie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu socjalnym – 152 796,05 zł,
- zaliczka (UE + Budżet Państwa) na realizację projektu: Wsparcie społeczności lokalnych
rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I - 711.666,29 zł.

w obszarach

Podsumowując współpracę Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 podkreślić należy, iż odbywała się ona
na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Na przestrzeni lat 2011 – 2018 zaobserwować możemy zwiększającą się rolę podmiotów społecznych
w kreowaniu aktywnej polityki miejskiej oraz wzrost liczby prowadzonych procesów konsultacyjnych. Samorząd
lokalny jest dla III sektora ważnym partnerem, pozwalającym na realizację przedsięwzięć w obszarach
określonych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Co więcej, współpraca
i wsparcie inicjatyw pozarządowych prowadzone jest także w oparciu o mechanizmy finansowe wykraczające
poza tryby przewidziane w w/w ustawie.

