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Dąbrowa Górnicza to miasto, które od lat tworzy ramy do aktywności społecznej: mieszkańców, grup
nieformalnych oraz członków/wolontariuszy/współpracowników organizacji pozarządowych. „Program
współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021” to dokument określający zasady współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi oparty o fundamentalne dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego zasady: pomocniczości, partnerstwa, jawności, suwerenności stron, efektywności i uczciwej
konkurencji. Obowiązek jego posiadania wynika wprost z Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Zgodnie z jej przepisami roczny program zawierał m.in. cel główny i cele szczegółowe programu,
zasady współpracy i jej zakres przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne, sposób realizacji programu oraz
sposób jego ewaluacji. W samorządzie takim jak Dąbrowa Górnicza, która posiada bogatą tradycję współpracy
z organizacjami pozarządowymi dokument ten odwoływał się do lokalnych i ponadlokalnych polityk publicznych,
stając się dokumentem nowego typu – nie tylko wypełniał ustawowy obowiązek posiadania takowego, ale i dawał
możliwość włączenia się w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej wszystkim zainteresowanym. Tworzył
nową jakość kooperacji pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym.
Warto podkreślić, iż 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 służył 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 20142020 wraz z jego aktualizacją. 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”.
Opisane wyżej podejście do współpracy międzysektorowej – opartej na zaufaniu, równości stron oraz
partnerskim podejściu sprawdziło się szczególnie w 2021 r., który ze względu na trwający stan pandemii wymagał
korekt i elastycznego podejścia do zapisów Programu współpracy.

Opisana wyżej współpraca znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach zaprezentowanych poniżej:

1. Ilość wspólnie przygotowanych aktów prawa normatywnego (w tym strategii rozwoju i programów)
W roku 2021 wspólnie z organizacjami członkowskimi DFOP zostało przygotowanych: 17 projektów Uchwał Rady
Miejskiej i 42 projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta.
W roku 2020 wspólnie z organizacjami członkowskimi DFOP zostało przygotowanych: 40 projektów Uchwał i 38
projektów zarządzeń Prezydenta Miasta.
W 2019 r. wspólnie z organizacjami członkowskimi DFOP zostało przygotowanych 18 projektów uchwał Rady
Miejskiej oraz 15 projektów zarządzeń Prezydenta Miasta.
W 2018 r. wspólnie z organizacjami członkowskimi DFOP zostało przygotowanych 13 projektów uchwał Rady
Miejskiej oraz 12 projektów zarządzeń Prezydenta Miasta.
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.
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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
W roku 2021 do 2 aktów prawa miejscowego zgłoszono uwagi. Do „Programu Ochrony Środowiska dla miasta
Dąbrowa Górnicza na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2029" oraz „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na
rok 2021”.
W roku 2020 cztery organizacje skorzystały z możliwości zgłoszenia uwag do projektów uchwał stanowiących akt
prawa miejscowego.
W roku 2019 jedna organizacja skorzystała z możliwości zgłoszenia uwag do projektów uchwał stanowiących akt
prawa miejscowego.
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
W roku 2021 przeprowadzono 29 konsultacji aktów prawa miejscowego.
W roku 2020: 62 konsultacje aktów prawa miejscowego.
W roku 2019: 41 konsultacji aktów prawa miejscowego.
W roku 2018 : 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.
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4. Ilość organizacji pozarządowych, które co najmniej raz uczestniczyły w konsultacjach
W roku 2021 - 1 organizacja.
Szczegółowe informacje o aktach prawnych i dokumentach poddawanych konsultacjom znaleźć można na
stronie www.konsultacje.dabrowa-gornicza.pl.
W 2020: 5 organizacji.
W 2019: 1 organizacja.
W 2018: 2 organizacje.
W 2017: 2 organizacje.
W 2016: 0 organizacji.
W 2015: 1 organizacja.
W 2014 : 0 organizacji.
W 2013 : 2 organizacje (1 organizacja, 1 partia polityczna).
W 2012 : 0 organizacji.
W 2011 : 1 organizacja.
5. Liczba mieszkańców Dąbrowy Górniczej zaangażowanych w różne formy partycypacji
W roku 2021 w różne formy partycypacji zaangażowało się 9 845 mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
Na liczbę składają się uczestnicy następujących procesów: Dąbrowski Budżet Partycypacyjny - 0 osób,
konsultacje społeczne i procesy partycypacyjne: 862, NaprawmyTo – alertów 1628, Młodzieżowa Rada Miasta –
32, Rada Seniorów – 15 osób, autorzy projektów BO – 22, głosujący w projektach BO – 7106, DFOP – 111,
autorzy projektu FIM 69.
W roku 2020 w różne formy partycypacji zaangażowało się 9018 mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
W roku 2019 w różne formy partycypacji zaangażowało się 4946 mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
Wskaźnik liczony był po raz pierwszy w roku 2019.

6. Ilość uczestników/wystawców Festiwalu Organizacji Pozarządowych – Festiwalu Ludzi Aktywnych
Z powodu warunków atmosferycznych Festiwal Ludzi Aktywnych został odwołany. Planowana liczba
wystawców (w formule gry miejskiej) – 37.
W roku 2020 w Festiwalu Ludzi Aktywnych wzięło udział 30 organizacji pozarządowych. W 2020 roku ze
względu na pandemię SARS-COV-2 przybrała formę gry miejskiej.
W roku 2019 w Festiwalu wzięło udział 71 organizacji pozarządowych.
W roku 2018 w Festiwalu wzięło udział 67 organizacji.
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 wzięły udział 64 organizacje.
W roku 2013 w Festiwalu wzięło udział 71 organizacji.
W roku 2012 w Festiwalu wzięło udział 58 organizacji.
W roku 2011 w Festiwalu wzięło udział 51 organizacji.
7. Ilość wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym
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W roku 2021 funkcjonowało 29 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 – 14 komisji;

− Zespół ds. wspierania Inicjatyw Lokalnych;
− Zespół Konsultacyjny ds. Polityki Rowerowej Miasta Dąbrowa Górnicza;
− Komisja do spraw rozpatrywania wniosków w zakresie udzielania dofinansowania ze środków
PFRON na realizację zadania sport, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych;

− Komisja do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań
związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub
modernizację infrastruktury ogrodowej z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza;

−
−
−
−

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej;
Zespół ds. dialogu międzykulturowego i przeciwdziałania radykalizacji;
Zespół ds. konsultacji społecznych;
Rada Budżetu Obywatelskiego.

W roku 2020 funkcjonowały 23 zespoły, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych.
W roku 2019 funkcjonowały 23 zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym.
W roku 2018 funkcjonowało 25 zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym
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.

8. Ilość spotkań Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych
W 2021 roku odbyły się:

•

4 razy Walne Zgromadzenia DFOP (21 stycznia – tryb zdalny, 2 marca – tryb zdalny, 29 czerwca –
tryb stacjonarny, 25 października – tryb stacjonarny);

•
•

1 raz spotkanie organizacyjne dot. Festiwalu Ludzi Aktywnych (26 sierpnia);
spotkania branżowe w gronie organizacji pozarządowych (5 spotkań –11,12,17,23 i 24 sierpnia)
oraz spotkania branżowe przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli
magistratu (7 spotkań – 2,6,7,8,9,13 i 14 września).
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W 2020 roku odbyły się: 6 razy Walne Zgromadzenia DFOP (3 marca, 20 maja, 7 lipca, 27 sierpnia, 6
października, 27 października); 1 raz spotkanie organizacyjne dot. Festiwalu Ludzi Aktywnych (3 sierpnia);
2 razy spotkania grupy ds. dotacji, spotkania branżowe w gronie organizacji pozarządowych (5 spotkań –2,
6,10,12,17 i 18 sierpnia ) oraz spotkania branżowe przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
przedstawicieli magistratu (7 spotkań – 31 sierpnia, 1,2,3,8,9 i 10 września).
W 2019 roku odbyły się: 4 Walne Zgromadzenia DFOP, 1 wyjazdowe Posiedzenie DFOP; 1 spotkanie uroczyste
DFOP; 1 spotkanie organizacyjne dot. Festiwalu Ludzi Aktywnych; 2 spotkania grupy ds. dotacji, spotkania
branżowe w gronie organizacji pozarządowych (5 spotkań) oraz spotkania branżowe przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz przedstawicieli magistratu (7 spotkań).
W 2018 roku odbyły się 3 Walne Zgromadzenia, 1 uroczyste spotkanie DFOP, 1 spotkanie organizacyjne dot.
Festiwalu Ludzi Aktywnych, 3 spotkania grupy ds. dotacji, spotkania branżowe przedstawicieli organizacji
pozarządowych (5 spotkań) oraz spotkania branżowe przedstawicieli magistratu 7 spotkań).
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.

9. Ilość uchwał podjętych przez Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych
W roku 2021 Dąbrowskie Forum podjęło 7 uchwał. Szczegółowe informacje o działaniach DFOP znajdują się na
stronie ngo.dabrowa-gornicza.pl.
Szczegółowe informacje o działaniach DFOP znajdują się na stronie ngo.dabrowa-gornicza.pl.
W roku 2020 Dąbrowskie Forum podjęło 9 uchwał, 2 rekomendacje i zajęło 1 stanowisko.
W 2019 roku Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych przyjęło 4 uchwały i 8 rekomendacji.
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W 2018 roku Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych przyjęło 3 uchwały.
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.

10. Ilość organizacji członkowskich Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych
W 2021 Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych liczyło 88 organizacji członkowskich.
W roku 2020 DFOP liczył 88 organizacji.
W roku 2019 DFOP liczył 83 organizacje.
W roku 2018 DFOP liczył 78 organizacji.
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.
11. Ilość posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza
12 posiedzeń w 2021 r. (19 stycznia, 9-10 lutego – tryb obiegowy, 2 marca, 4-5 marca – tryb obiegowy, 9-10
marca – tryb obiegowy, 13-14 kwietnia – tryb obiegowy, 1-2 czerwca – tryb obiegowy, 29 czerwca, 15 września,
20-21 października – tryb obiegowy, 4-5 listopada – tryb obiegowy, 24-25 listopada – tryb obiegowy).
Ze względu na pandemię SARS-COV-2 spotkania Rady odbywały się zarówno w formie stacjonarnej, obiegowej,
jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
W roku 2020 odbyło się 8 posiedzeń
W roku 2019 odbyło się 6 posiedzeń
W roku 2018 odbyło się 6 posiedzeń.
W roku 2017 odbyły 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.
12. Ilość patronatów udzielonych przez władze Miasta nad inicjatywami i projektami organizacji
pozarządowych
•

35 udzielonych patronatów w 2021 r.
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W roku 2020 zostało udzielonych 8 patronatów.
W roku 2019 zostało udzielonych 15 patronatów.
W roku 2018 zostało udzielonych 36 patronatów.
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 zostały udzielone 22 patronaty.
W roku 2011 zostało udzielonych 8 patronatów.
13. Liczba organizacji pozarządowych, które zostały zwolnione z opłat czynszowych
•

22 organizacje zostały zwolnione z opłat czynszowych w 2021 r.

W 2020 roku zwolnione z czynszu zostały 23 organizacje
W 2019 roku zwolnione z czynszu zostały 23 organizacje
W 2018 roku zwolnione z czynszu zostały 23 organizacje.
W 2017 roku zwolnionych z czynszu zostało 21 organizacji.
W 2016 roku zwolnione z czynszu zostały 23 organizacje.
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.
14. Łączna powierzchnia lokali, w których organizacje pozarządowe zostały zwolnione z opłat czynszowych
•

Łączna powierzchnia lokali użytkowych w 2021 r. – 4.134,74 m²

W 2020 roku powierzchnia lokali wynosiła 4 146, 19 m².
W 2019 roku powierzchnia lokali wynosiła 4 109,02 m².
W 2018 roku powierzchnia lokali wynosiła 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.
15. Koszty gminy związane ze zwolnieniem organizacji pozarządowych z opłat czynszowych
•

Koszty gminy w 2021 r. wyniosły – 906.004,16 zł

Koszty gminy w 2020 roku wynosiły: 750 813,95 zł.
Koszty gminy w 2019 roku wynosiły: 730 559,57 zł.
Koszty gminy w 2018 roku wynosiły: 697 861,34 zł.
Koszty gminy w 2017 roku wynosiły: 590 803,15 zł.
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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.

16. Ilość organizacji pozarządowych, która korzysta z pomieszczeń w Centrum Aktywności Obywatelskiej.
Sytuacja dotyczące korzystania z pomieszczeń dla organizacji w Centrum wyglądała w 2021 roku następująco:
Liczba podmiotów, które mają siedzibę w CAO: 36, organizacje, które korzystają z adresu CAO: 38, organizacje,
które korzystają z sal szkoleniowo/warsztatowych CAO: 47, udostępnianie sal szkoleniowych: 470 udostępnień,
udostępnienie pomieszczeń biurowych: 3012 udostępnień.
Użytkowanie sal i pomieszczeń w Centrum Aktywności Obywatelskiej w 2021 r. odbywało się zgodnie z
wytycznymi zamieszczanymi na bieżąco przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w związku z wprowadzeniem
stanu pandemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W 2020 roku:
- organizacje, które mają siedzibę w CAO: 22
- organizacje, które korzystają z adresu CAO: 38
- organizacje, które korzystają z sal szkoleniowo/warsztatowych CAO: 41
- udostępnianie sal szkoleniowych: 225 udostępnień
- udostępnienie pomieszczeń biurowych: 2644 udostępnień
W 2020 r. użytkowanie sal i pomieszczeń w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbywało się zgodnie
z wytycznymi zamieszczanymi na bieżąco przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w związku
z wprowadzeniem stanu pandemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
W 2019 roku:
- organizacje, które mają siedzibę w CAO: 18
- organizacje, które korzystają z adresu CAO: 37
- organizacje, które korzystają z sal szkoleniowo/warsztatowych CAO: 62
- udostępnianie sal szkoleniowych: 620 udostępnienia
- udostępnienie pomieszczeń biurowych: 3692 udostępnień
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 sal szkoleniowo/warsztatowych CAO: 50
- udostępnianie sal szkoleniowych: 576 udostępnień
- udostępnienie pomieszczeń biurowych: 2581 udostępnień
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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.

17. Ilość złożonych wniosków o inicjatywę lokalną
•

W 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek o inicjatywę lokalną.

W roku 2020 nie wpłynął żaden wniosek.
W roku 2019 wpłynęły trzy wnioski.
W roku 2018 wpłynęły dwa wnioski.
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.
18. Ilość podpisanych umów o inicjatywę lokalną
•

W 2021 r. nie została podpisana żadna umowa o inicjatywę lokalną.

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. W 2018 roku została podpisana jedna umowa. W 2019 r. zostały podpisane
2 umowy. W 2020 r. nie została podpisana żadna umowa o inicjatywę lokalną
19. Ilość wolontariuszy współpracujących z Urzędem Miejskim i jego jednostkami
W 2021 r. z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej i jego jednostkami współpracowało 934 wolontariuszy
wraz z opiekunami.
W 2020 r. z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej i jego jednostkami współpracowało 1279 wolontariuszy
wraz z opiekunami.
W roku 2019 z Urzędem i jego jednostkami współpracowało 1205 wolontariuszy wraz z opiekunami.
W roku 2018 z Urzędem 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.
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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.
20. Ilość funkcjonujących w mieście Klubów Wolontariusza
W 2021 wykazanych zostało 27 kluby wolontariusza:

•

Szkolne Koło Wolontariatu „Podaj Rękę” – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w
Dąbrowie Górniczej, ul. Mireckiego 1;

•

Szkolne Koło Wolontariatu „Gang Helpiaków” - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w
Dąbrowie Górniczej, ul. Krasińskiego 34;

•

Szkolny Klub Wolontariusza „10” – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrowie
Górniczej, ul. Górników Redenu 4;

•

Szkolne Koło Wolontariatu – Szkoła Podstawowa nr 11, im. Ludwika Waryńskiego,
w Dąbrowie Górniczej, al. J. Piłsudskiego 103;

•

Szkolny Klub Wolontariusza Pomocna Dłoń – Szkoła Podstawowa nr 12
im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej, ul. Tysiąclecia 25;

•

Szkolny Klub Wolontariatu – Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara
w Dąbrowie Górniczej, Al. Piłsudskiego 24;

•

Szkolny Klub Wolontariusza – Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła
Białego w Dąbrowie Górniczej, ul. Konopnickiej 56;

•

Szkolny Klub Wolontariacki „Ekipa Pomocnego Bronka” – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława
Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej, Al. Józefa Piłsudskiego 73;

•

Szkolny Klub Wolontariusza – Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie
Górniczej, Al. Zwycięstwa 44;

•
•

„Zarażaj Pomocą” - Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej, ul. Gospodarcza 1;

•

„Serce” - Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie
Górniczej, ul. Gołonoska 23;

•

Szkolne Koło Wolontariatu – Szkoła Podstawowa nr 30 im. Emilii Zawidzkiej
w Dąbrowie Górniczej, ul. Jaworowa 6;

•

Klub Wolontariusza „Przyjaciel” – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Dąbrowie Górniczej, ul. Mieszka
I 20;

•
•

Szkolne Koło Wolontariatu – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dąbrowie Górniczej, ul. Sportowa 16;

•

Szkolne Koło Wolontariatu – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej, ul.
Strzemieszycka 390;

•

Szkolne Koło Wolontariatu „HELP” – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dąbrowie Górniczej, ul.
Idzikowskiego 139;

•

Szkolny Klub Wolontariatu „Młody Wolontariusz”– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dąbrowie
Górniczej, al. Zwycięstwa 85a;

Szkolny Klub Młodego Wolontariusza – Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im.
Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Gustawa Morcinka 4;

Stowarzyszenie Życzliwości – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Dąbrowie Górniczej, ul. Ofiar Katynia
76
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•

Klub Wolontariusza „Silni Sercem” – Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie
Górniczej, ul. Chopina 34;

•

Klub Wolontariusza „Prosto z serca” – II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w
Dąbrowie Górniczej, ul. Górnicza 17;

•

Szkolny Klub Wolontariusza „Być człowiekiem” – III Liceum Ogólnokształcące
im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej, ul. Prusa 3;

•

Klub Wolontariusza „Jesteśmy z Wami” – V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Czaplińskiego 8;

•

„Unia Serc” – Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, ul. Królowej
Jadwigi 12;

•

Szkolny Klub Wolontariatu SERDUCHO – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w
Dąbrowie Górniczej, Aleja Józefa Piłsudskiego 5;

•

Szkolny Klub Wolontariatu – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59.

•

Klub Wolontariusza - MOPS w Dąbrowie Górniczej, ul. Piłsudskiego 2.

W 2020 roku wykazane zostały 23 kluby wolontariusza.
W 2019 roku wykazanych zostało 20 klubów wolontariusza.
W 2018 roku wykazanych zostało 13 klubów wolontariusza.
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.
21. Ilość szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, spotkań informacyjnych
W 2021 odbyły się 23 warsztaty i 36 spotkań informacyjnych.
Ze względu na pandemię SARS-COV-2 spotkania miały charakter zarówno stacjonarny, hybrydowy, jak i odbywały
się za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wybór formy spotkania uzależniony był od aktualnie
obowiązujących wytycznych zamieszczanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

W 2020 r. przeprowadzono 25 szkoleń oraz 35 spotkań informacyjnych.
Ze względu na pandemię SARS-COV-2 spotkania miały charakter zarówno stacjonarny, hybrydowy, jak
i odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wybór formy spotkania uzależniony był od
aktualnie obowiązujących wytycznych zamieszczanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
W roku 2019 przeprowadzono 51 szkoleń oraz 67 spotkań informacyjnych dotyczących działalności III sektora
W roku 2018 przeprowadzono 49 szkoleń oraz 65 spotkań informacyjnych dotyczących działalności III sektora.
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.
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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.
22. Ilość uczestników szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i spotkań informacyjnych
Liczna uczestników szkoleń – 230, spotkań informacyjnych – 435.
Ze względu na pandemię SARS-COV-2 spotkania miały charakter zarówno stacjonarny, hybrydowy, jak
i odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wybór formy spotkania uzależniony był od
aktualnie obowiązujących wytycznych zamieszczanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
W roku 2020 w przedsięwzięciach szkoleniowo – informacyjnych udział wzięło: 746 osób.
W roku 2019 w przedsięwzięciach szkoleniowo – informacyjnych udział wzięło: 1300 osób
W roku 2018 w przedsięwzięciach szkoleniowo – informacyjnych udział 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.

23. Ilość osób, które skorzystały z doradztwa
•

Poradnictwo – 510 osób (712 h).

Ze względu na pandemię SARS-COV-2 spotkania miały charakter zarówno stacjonarny, hybrydowy, jak
i odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wybór formy spotkania uzależniony był od
aktualnie obowiązujących wytycznych zamieszczanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
W roku 2020 z doradztwa skorzystały łącznie 502 osoby, obejmowało ono 708 godzin.
W roku 2019 z doradztwa skorzystało łącznie 797 osób, obejmującego 852 godziny.
W roku 2018 z doradztwa skorzystały łącznie 774 osoby, obejmującego 823 godziny.
W roku 2017 z doradztwa skorzystały 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.
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24. Ilość osób, które skorzystały z jakiegokolwiek wsparcia Centrum Aktywności Obywatelskiej
•

os. fizyczne – 7068 osób

Ze względu na pandemię SARS-COV-2 Centrum Aktywności Obywatelskiej prócz wykonywania zadań własnych
polegających na świadczeniu usług wsparcia i doradztwa dla ngo prowadziło także działania związane m.in.
z infolinią senioralną czy wsparciem dla osób potrzebujących w okresie pandemii.
W roku 2020 ze wsparcia skorzystało 7224 raz policzalnych osób. Ze względu na pandemię SARS-COV-2 Centrum
Aktywności Obywatelskiej prócz wykonywania zadań własnych polegających na świadczeniu usług wsparcia i
doradztwa dla ngo prowadziło także działania związane m.in. z infolinią senioralną czy wsparciem dla osób
potrzebujących w okresie pandemii.
W roku 2019 ze wsparcia skorzystały 1384 osoby raz policzalne.
W roku 2018 ze wsparcia skorzystało 1229 osób raz policzalnych.
W roku 2017 ze wsparcia skorzystało 1236 osób raz policzalnych.
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 skorzystało 312 osób raz policzalnych.
W roku 2011 ze wsparcia skorzystało 297 osób.
25. Ilość projektów w poszczególnych obszarach, zgłoszonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy

− Obszar: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa, polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
miasta Dąbrowa Górnicza – 5 złożone oferty; 1 odpadła formalnie, 1 wniosek nie uzyskał
dofinansowania, 3 przyznane dotacje.

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

− Obszar: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – 2 złożone ofert, 1 odpadła formalnie, 1
przyznana dotacja.

− Obszar: Kultura i sztuka – 3 złożone oferty, 1 wniosek nie uzyskał dofinansowania,
2 przyznane dotacje.

− Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – 58 złożonych ofert, 4 odpadły
formalnie, 3 wnioski nie uzyskały dofinansowania, 51 przyznanych dotacji.

− Obszar: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 5 złożonych ofert,

−
−

−
−

5 przyznanych dotacji.
Do drugiego konkursu z powyższego obszaru, ogłoszonego 22 czerwca 2021 roku nie wpłynęła
żadna oferta, w związku z tym konkurs został unieważniony.
Obszar: Promocja miasta – 2 złożone oferty, 1 odpadła formalnie, 1 przyznana dotacja.
Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
– 13 złożonych ofert, 1 wniosek nie uzyskał dofinansowania,
12 przyznanych dotacji.
Obszar: Oświaty i wychowania – 3 złożone oferty, 3 przyznane dotacje.
Obszar: Pomocy społecznej – 15 złożonych ofert, 3 odpadły formalnie,
4 nie uzyskały dofinansowania, 8 przyznanych dotacji.
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−
−

Obszar: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– 2 złożone ofert, 2 przyznane dotacje.
Obszar: Rozwoju sportu – 29 złożonych ofert, 1 oferta odpadła formalnie,
28 przyznanych dotacji.

W 2021 roku zgłoszonych zostało 138 wniosków, a w wyniku oceny formalnej 11 wniosków zostało
odrzuconych.
W 2020 roku zgłoszonych zostało 145 wniosków, a w wyniku oceny formalnej 27 wniosków zostało odrzuconych.
W 2019 roku zgłoszonych zostało 168 wniosków, a w wyniku oceny formalnej 18 wniosków zostało odrzuconych.
W roku 2018 zgłoszone zostało 185 wniosków, a w wyniku oceny formalnej 27 wniosków zostało odrzuconych.
W roku 2017 zgłoszonych zostało 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.
26. Ilość środków zleconych na zadania publiczne w poszczególnych obszarach zadań
Obszar: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa,
polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza 190.080,00 zł, Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień – 19.600,00 zł, Obszar:
Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – 220.000,00 zł, Obszar: Kultura
i sztuka – 140.000,00 zł, Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – 669.480,00 zł, Obszar:
Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 457.900,00 zł, Obszar: Promocja miasta – 110.000,00 zł,
Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 109.000,00
zł, Obszar: Oświaty i wychowania – 140.000,00 zł, Obszar: Pomocy społecznej –
1.809.190,00 zł, Obszar: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 137.500,00 zł,
Obszar: Rozwoju sportu – 1.800.000,00 zł.
W 2021 roku kwota, która została przekazana wynosiła 5.802.750,00 zł.

W 2020 roku kwota, która została przekazana wynosiła 4.619.763,78 zł
Ze względu na pandemię SARS-COV-2 odstąpiono od rozstrzygnięcia konkursów w obszarach: kultura i sztuka –
konkurs nr 2, upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – konkurs nr 2, wsparcie społeczności
lokalnej. Realizacja zadań zgodnie z wytycznymi zawartymi w konkursie nie była możliwa ze względu na wytyczne
opublikowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
W 2019 roku kwota, która została przekazana wynosiła 7 970 799,19 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.
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W 2012 roku kwota, która została przekazana wynosiła 3 658 637,00 zł, natomiast w 2011 roku wyniosła 3 440
409,90 zł.

27. Ilość faktycznie wykorzystanych środków po rozliczeniach w danym obszarze
Ilość faktycznie wykorzystanych środków po rozliczeniach w danym obszarze - wyniosła: 5.084.567,74 zł.
Obszar: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa,
polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza –
190.080,00 zł, Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień – 19.600,00 zł, Obszar:
Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – 220.000,00 zł, Obszar: Kultura
i sztuka – 140.000,00 zł, Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – 385.485,00 zł, Obszar:
Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 457.900,00 zł, Obszar: Promocja miasta – 110.000,00 zł,
Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 109.000,00
zł, Obszar: Oświaty i wychowania – 140 000,00 zł, Obszar: Pomocy społecznej – 1.399.085,42 zł, Obszar:
Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 113 417,32 zł, Obszar: Rozwoju sportu –
1.800.000,00 zł.
W 2020 roku ilość faktycznie wydanych środków wynosiła: 4 578 711,76 zł.
Różnica w kwocie środków przyznanych a faktycznie wydatkowanych podyktowana jest: zwrotem środków przez
organizacje pozarządowe (w wyniku oszczędności w ramach projektów) oraz wynikłych z niemożliwości realizacji
projektów przez ngo (w wyniku wprowadzenia obostrzeń po podpisaniu umów o dofinansowanie).
W 2020 roku ilość faktycznie wydanych środków wynosiła: 4 578 711,76 zł.
W 2019 roku ilość faktycznie wydanych środków wynosiła: 7 968 478,38 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.
28. Ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań publicznych
(wkład finansowy)
Ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań publicznych (wkład
finansowy) - wyniosła: 430.002,77 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, Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień – 0 zł, Obszar: Przedsiębiorczości
i rozwoju gospodarczego – 0 złotych, Obszar: Kultura i sztuka – 5.978,24 zł, Obszar: Upowszechniania i rozwoju
sportu, turystyki i rekreacji – 177.733,40 zł, Obszar: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 48.561,00
zł, Obszar: Promocja miasta – 0 zł, Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego – 136.007,00 zł, Obszar: Oświaty i wychowania – 3.169,99 zł, Obszar: Pomocy
społecznej – 58.553,14 zł, Obszar: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 0 zł.
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W 2020 roku łączna ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (wkład finansowy) wyniosła: 265 402,97 zł.
W 2019 roku łączna ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (wkład finansowy) wyniosła: 540 090,30 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.
29. Ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań publicznych
(wkład osobowy i rzeczowy w przeliczeniu na zł)
•

wkład osobowy w przeliczeniu na zł wyniósł 470.921,49 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, Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki
uzależnień – 9.600,00 zł, Obszar: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – 11.735,00 zł, Obszar:
Kultura i sztuka – 0 zł, Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – 316.281,40 zł,
Obszar: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 34.040,00 zł, Obszar: Promocja miasta –
24.000,00 zł, Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego – 51.265,00 zł, Obszar: Oświaty
i wychowania – 23.000,00 zł, Obszar: Pomocy społecznej – 0 zł, Obszar: Działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 1.000,00 zł.

•

wkład rzeczowy w przeliczeniu na zł wyniósł 375.583,33 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, Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki
uzależnień – 13.000,00 zł, Obszar: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – 43.200,00 zł, Obszar:
Kultura i sztuka – 56.800,00 zł, Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji –
226.810,00 zł, Obszar: Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 5.000,00 zł, Obszar: Promocja
miasta – 7 500,00 zł, Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego – 5.600,00 zł, Obszar: Oświaty i wychowania – 10.703,33 zł, Obszar: Pomocy społecznej
– 680,00 zł, Obszar: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 6.290,00zł.

W 2020 roku łączna ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (wkład osobowy w przeliczeniu na zł) wyniosła: 517 318,50 zł.
W 2019 roku łączna ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (wkład osobowy w przeliczeniu na zł) wyniosła: 777 963,00 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.

W 2020 roku łączna ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (wkład rzeczowy w przeliczeniu na zł) wyniosła: 435 377,59 zł.

Strona 18 z 22

W 2019 roku łączna ilość środków własnych organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację zadań
publicznych (wkład rzeczowy w przeliczeniu na zł) wyniosła: 725 131,50 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.
30. Ilość zrealizowanych projektów, w każdym z obszarów.
Obszar: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa,
polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza – 3
projekty, Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień – 1 projekt, Obszar:
Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – 1 projekt, Obszar: Kultura i sztuka – 2 projekty, Obszar:
Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – 54 projekty, Obszar: Wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej – 5 projektów, Obszar: Promocja miasta – 1 projekt, Obszar: Ochrony środowiska, ekologii,
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 12 projektów, Obszar: Oświaty
i wychowania – 3 projekty, Obszar: Pomocy społecznej – 6 projektów, Obszar: Działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 2 projekty, Obszar: Rozwoju sportu – 29 projektów.
W 2021 roku dofinansowanie otrzymało 127 projektów.
W 2020 roku dofinansowanie otrzymały 113 projekty, 6 nie zostało finalnie zrealizowanych ze względu na brak
możliwości realizacji podczas pandemii.
W 2019 roku dofinansowanie otrzymały 133 projekty.
W 2018 roku dofinansowanie otrzymało 139 projektów.
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.
31. Ilość zgłoszonych propozycji realizacji zadań przez organizacje w rozumieniu art.19a UDPPW.
Zgłoszono 23 wnioski w obszarach: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – 9 projektów,
Pomoc społeczna – 2 projekty, Kultura i sztuka – 2 projekty, Działalność wspierająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych – 4 projekty, Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 3 projekty,
Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności – 1 projekt,
Oświata i wychowanie – 2 projekty.
W 2020 roku zgłoszono 5 wniosków.
W 2019 roku zgłoszono 26 wniosków.
W 2018 roku zgłoszono 9 wniosków.
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.
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32. Ilość udzielonych w trybie art. 19a UDPPW zadań
Udzielono dofinansowania dla 18 projektów, w obszarach: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i
rekreacji – 7 projektów, Pomoc społeczna – 1 projekt, Kultura i sztuka – 2 projekty, Działalność wspierająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 2 projekty, Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
– 3 projekty, Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności –
1 projekt, Oświata i wychowanie – 2 projekty.

W 2020 roku zrealizowano 3 projekty.
W 2019 roku zrealizowano 13 projektów.
W 2018 roku zrealizowano 3 projekty.
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.
33. Ilość środków zleconych na zadania publiczne w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert
Zrealizowano 18 projektów na kwotę 147.714,00 zł.
Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji – 7 projektów;
65.950,00 zł, Obszar: Pomoc społeczna – 1 projekt; 10.000,00 zł, Obszar: Kultura
i sztuka – 2 projekty; 13.500,00 zł, Obszar: Działalność wspierająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych – 2 projekty; 20.000,00 zł, Obszar: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym – 3 projekty; 24.069,00 zł, Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności
oraz ratownictwa
i ochrony ludności – 1 projekt; 1.880,00 zł, Obszar: Oświata i wychowanie – 2 projekty; 12.315,00 zł.

W 2020 roku zrealizowano 3 projekty na kwotę 15 006,00 zł.
W 2019 roku zrealizowano 13 projektów na kwotę 94 629,00 zł.
W 2018 roku zrealizowano 3 projekty na kwotę 18 000,00 zł.
W 2017 roku zrealizowano 7 projektów na kwotę 57 850,00 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.
34. Ilość zgłoszonych propozycji realizacji zadań przez organizacje w rozumieniu art. 12 UDPPW
W roku 2021 nie wpłynęły wnioski o udzielenie dofinansowania z własnej inicjatywy.
W 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 r. nie wpłynęły żadne wnioski w tym trybie.
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35. Ilość udzielonych w trybie art. 12. UDPPW zadań
• 0 udzielonych zadań
W 2011, 2012, 2013 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku również nie zostało udzielone żadne
zadanie
w w/w trybie.
Dla przedstawienia ogólnego trendu dotyczącego rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego
postanowiono wskazać kluczowe wskaźniki dotyczące dynamiki liczbowej ngo za rok 2021. Są nimi:
•

•
•
•

Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych 288 (179 stowarzyszeń zarejestrowanych w
Krajowym Rejestrze Sądowym, 41 fundacji, 25 stowarzyszeń zwykłych, 29 Uczniowskich Klubów
Sportowych oraz 14 klubów sportowych).
Liczba nowych organizacji pozarządowych zarejestrowanych w roku sprawozdawczym: 12.
Liczba organizacji pożytku publicznego: 31 (liczba organizacji prowadzących działalność na terenie
Gminy Dąbrowa Górnicza).
Liczba zarejestrowanych stowarzyszeń zwykłych: 25.

Ponadto, realizując przywołane wyżej założenia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2021” organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie uzyskały wsparcie finansowe w innych trybach i w oparciu o inne niż ww. ustawa
przepisy. 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: 181.896,00 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:
144.640,20 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: 632.745,96 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: 42.816,00 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 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej. Przekazana kwota: 1.301.760,00 zł;

•

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie
z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Przekazana kwota: 5.938.761,07 zł;

•

środki przekazane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Przekazana kwota: 334.990,90 zł;

•

umowy w sprawie udzielenia zamówień publicznych zgodnie i poza ustawą PZP: 3.177.936,90 zł;
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•

fundusz działkowy - dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych
ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej:
146.328,83 zł;

•

dotacje w trybie 15 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: 112.228,72 zł;

•
•

dotacje w trybie 16 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 100.000,00 zł;
pozostałe wydatki (m.in. koszty organizacji zbiorowego zarządzania czy składki członkowskie):
271 415,53 zł.

Łączna kwota środków przeznaczonych na współpracę Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi
wyniosła: 18.335.984,11 zł.

Na przestrzeni lat zauważono następujące trendy:
• Wzrosła liczba klubów wolontariusza i wolontariuszy współpracujących z Urzędem Miejskim i jego jednostkami;
• Wzrosła liczba zespołów inicjatywno-doradczych z udziałem organizacji społecznych;
• Na stałym poziomie jest liczba ngo zwolnionych z opłat czynszowych i korzystających z przestrzeni CAO;
• Na stałym poziomie jest liczba zadań zlecanych organizacjom społecznym w trybie ustawy o działalności
pożytku, rośnie liczba zadań zlecanych w innych trybach.
.
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż współpraca Gminy Dąbrowa Górnicza
z podmiotami społecznymi łączy w sobie otwartość na zmianę i gotowość do ciągłego doskonalenia
poszczególnych płaszczyzn dialogu społecznego, nawiązujące w swoim charakterze do sprawdzonych
mechanizmów ukształtowanych w ciągu wielu lat owocnej współpracy międzysektorowej.
Podsumowując współpracę Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 podkreślić należy, iż odbywała się ona na zasadach:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Na przestrzeni
lat 2011 – 2021 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.
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