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WSTĘP.
„Program Współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2011” ma służyć rozwojowi
społeczeństwa obywatelskiego i rozwojowi demokracji lokalnej poprzez współpracę z organizacjami
pozarządowymi i innymi ruchami obywatelskimi. Został opracowany w celu sprecyzowania zakresu
współdziałania i określania jego reguł. Odnosi się do Uchwały Rady Miejskiej nr XXI/341/07 z dnia
19 grudnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia „Programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w Dąbrowie Górniczej na lata 2008 – 2013 - Partnerstwo: Wspólnie Dla Miasta”, określającej kierunki
i zasady niefinansowych form współpracy. Trzeci rok realizacji programu zaowocował rozwojem
współpracy opierającej się o Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, Radę Pożytku
Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego oraz
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości. Udało się w mieście zbudować system szkoleniowo
– doradczy dla trzeciego sektora, powstało kilka Partnerstw oraz rozpoczęto współpracę z instytucjami
zajmującymi się wspieraniem ekonomii społecznej w kraju i województwie, prowadzonymi przez
jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. W wyniku monitoringu przez Radę
Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza realizacji programu powstały już 2 sprawozdania
z realizacji: „Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej na lata 2008
– 2013, Partnerstwo: Wspólnie dla Miasta” za rok 2008 i 2009. Przedstawione przez Prezydenta
Miasta sprawozdania zostały przyjęte Uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Realizacja
Programu wdraża w życie zapisy Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2020 odnoszące się do
priorytetu: Integracja Wspólnot Lokalnych.
Tradycją jest już w Dąbrowie Górniczej coroczne wskazywanie priorytetowych grup zadań po to,
by na ich realizację kierować, zawsze jednak ograniczone środki budżetu gminy. Głównymi kryteriami
selekcji tych grup są – z jednej strony potrzeby i możliwości gminy, z drugiej natomiast – potencjał
organizacji pozarządowych. Wyznaczeniu, tych priorytetów służą prowadzone konsultację branżowe,
w których biorą udział zarówno przedstawiciele danych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz organizacji
pozarządowych. Na spotkaniach Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz
Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych konsultowane są natomiast zasady otwartych
konkursów ofert na dotację i inne niefinansowe formy współpracy. Wynikiem tych prac jest coroczny
program współpracy. Ten na rok 2011 jest szczególny, bo powstaje w nowej rzeczywistości prawnej
i za sprawą nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nabiera nowej
jakości.
Program współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowi element polityki społeczno-finansowej
miasta.
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Ilekroć w programie współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest mowa o:
Ustawie/UDPPW – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96 poz.873 z późn. zm.);
Programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza
z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku
Publicznego na rok 2011, o którym mowa w art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn.
zm.);
dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873
z późn. zm.);
środkach publicznych – rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr
96, poz. 873 z późn. zm.);
organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizację pozarządową w myśl art. 3 ust.
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.
z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – rozumie się przez to
podmioty w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
gminie – rozumie się przez to Gminę Dąbrowa Górnicza;
urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej;
otwartym konkursie ofert – rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11 ust.
2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
małych dotacjach – zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom w trybie określonym art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn.
zm.);
inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to inicjatywę lokalną w rozumieniu art. 2 pkt.
4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.
z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
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I.

Cel Główny.

Jednym z pięciu głównych priorytetów miasta zapisanych w Strategii Rozwoju Miasta Dąbrowa
Górnicza 2010 jest priorytet 2: Integracja Wspólnot Lokalnych. Cel strategiczny tego priorytetu odnosi
się do zbudowania w Dąbrowie Górniczej systemu wspierania samoorganizacji się obywateli na rzecz
współrządzenia m.in. poprzez:
 promowanie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, ekonomii społecznej oraz znaczeniu
i funkcjonowaniu trzeciego sektora (K2.1.1),
 wspieranie aktywności obywatelskiej na rzecz profesjonalizacji działań trzeciego sektora
(K2.1.2),
 umacnianie organizacji pozarządowych w roli pracodawcy i kreatora podmiotów
działających w sektorze ekonomii społecznej (K2.1.2),
 tworzenie warunków dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (K2.1.4),
 animacja
partnerstwa
międzysektorowego
/sektor:
publiczny,
biznesowy
i obywatelski/(K2.1.5),
 wpisanie miasta w międzynarodową sieć współpracy organizacji pozarządowych (K2.1.6).
Dla realizacji tych celów Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych wspólnie
z przedstawicielami Prezydenta Miasta przygotowali: „Program Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008-2013” opierający się o Partnerstwo publiczno
– społeczne: „Wspólnie dla Miasta”. Cel główny tego wieloletniego programu to: Doprowadzenie do
zaangażowania mieszkańców Dąbrowy Górniczej w rozwój swojej wspólnoty lokalnej poprzez
stworzenie odpowiedniego środowiska (otoczenia) dla aktywności obywatelskiej i rozwoju III sektora
(organizacji pozarządowych).
Na podstawie tych dwóch dokumentów uznano, iż CELEM GŁÓWNYM niniejszego Rocznego
Program Współpracy, obejmującego swoim okresem rok 2011, jest:
Rozwój Społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie potencjału organizacji
pozarządowych, sektora ekonomii społecznej oraz społecznego zaangażowania mieszkańców
w rozwój wspólnoty lokalnej.

II. Cele szczegółowe.
Realizacja tak postawionego celu głównego Rocznego Programu Współpracy, wymaga
dookreślenia poprzez cele szczegółowe, które w sposób naturalny będą się dzieliły na dwie grupy:
C1. Rozwój systemu współpracy, opartego o Partnerstwo publiczno - społeczne „Wspólnie dla
Miasta”, a w szczególności dalsze budowanie systemu wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego
dla rozwoju organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej i społeczeństwa obywatelskiego.
C2. Rozwój zasady subsydiarności poprzez kontynuowanie współpracy w ramach zlecania zadań
własnych gminy organizacjom pozarządowym w następujących obszarach zadań publicznych:
Kultura i sztuka,
Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji,
Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
Ochrona i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
Oświata i wychowanie,
Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony
ludności,
Sport kwalifikowany.
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III. Zakres przedmiotowy.
Pierwszy z celów szczegółowych C1 w sposób oczywisty odnosi się do „Programu Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej w latach 2008-2013”, mając na uwadze dalszy
rozwój zarówno takich podmiotów jak: Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, Rada Pożytku
Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza czy Biuro Organizacji Pozarządowych, które są podmiotami
wzmacniania dialogu społecznego oraz włączania NGO w współrządzenie. Te trzy podmioty systemu
współpracy powstały w ramach Partnerstwa publiczno – społecznego „Wspólnie dla Miasta”
z początkiem 2008 roku, wyprzedzając w pewien sposób nowelizację ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Rok 2011 to dalszy okres funkcjonowania tych trzech podmiotów
systemu współpracy, jego dalsze modyfikowanie i rozwój oparty już na własnych dąbrowskich
doświadczeniach z 3 ostatnich lat.
W ramach C1, osobną grupę stanowią działania wspierające merytorycznie i infrastrukturalnie
organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej czy mieszkańców Dąbrowy Górniczej
zainteresowanych funkcjonowaniem w obszarze trzeciego sektora i aktywności społecznej. Działania
te są realizowane przez Biuro Organizacji Pozarządowych i funkcjonujący w jego ramach Inkubator
Społecznej Przedsiębiorczości. To w tej grupie znajdują się tak ważne inicjatywy, jak: szkolenia;
doradztwo merytoryczne; użyczanie pomieszczeń; promocja trzeciego sektora, wolontariatu i ekonomii
społecznej; edukacja obywatelska; współpraca przy realizacji wspólnych inicjatyw i animacja
partnerstw międzysektorowych. Obydwie grupy działań w ramach C1 dzięki Partnerstwu: „Wspólnie
dla Miasta” będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Cel szczegółowy C2, określa nam obszary zadań, w których Gmina Dąbrowa Górnicza jest
gotowa prowadzić współpracę finansową polegającą na stosowaniu trybu zlecania zadań własnych
/publicznych/. Dla każdego ze wskazanych w C2 obszarów zostaną ogłoszone konkursy ofert na
dotacje w formie wspierania projektów, a w przypadku sportu kwalifikowanego odbędzie się nabór
projektów na podstawie odrębnych przepisów. Współfinansowanie realizacji zadań własnych gminy
przez organizacje pozarządowe stanowi niezwykle istotną formę współpracy służącą bezpośrednio
mieszkańcom i wspólnocie, jednocześnie przyczyniając się do budowania potencjału NGO
i tworzenia prawdziwego kapitału społecznego wspólnoty.

IV. Okres realizacji Programu.
Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

V. Zasady Współpracy.
Program współpracy opiera się na sześciu podstawowych zasadach współpracy:
1.

zasada pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym,
w niezbędnym zakresie, uzasadnionej potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje
zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

2.

zasada suwerenności stron – władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie
nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje
i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony,

3.

zasada partnerstwa – współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami
pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań,
współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, m.in.: uczestnictwie organizacji
w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców miasta, sugerowaniu zakresu
współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje,

4.

zasada efektywności – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu
prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań, działań gminy również
w zakresie nie obejmowanym przez struktury gminne. Gmina przy zlecaniu organizacjom
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pozarządowym zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu
wykorzystania środków publicznych. Wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych
efektów z realizacji zadań publicznych, tj.:
- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów,
- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
- w wysokości wynikającej z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
5.

zasada uczciwej konkurencji – zarówno władze samorządowe, jak i organizacje, w trakcie
udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie
z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań,

6.

zasada jawności –
procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe, sposób udzielania dotacji oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy
to w szczególności udostępniania organizacjom przez gminę, informacji o celach, kosztach
i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na
współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów. Zasada obliguje
również organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej,
sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji
finansowej.

VI. Formy Współpracy.
1. Dla realizacji Celu C1 w roku 2011 będą obowiązywały następujące formy współpracy:
A.

B.

C.

D.

E.
F.
G.
H.
I.

J.
K.

Współdziałanie w zakresie tworzenia strategii rozwoju aktów prawa normatywnego
i innych programów dotyczących wspólnoty lokalnej, mających na celu dążenie do
wypracowania wspólnych płaszczyzn aktywności oraz funkcjonowania podmiotów
ekonomii społecznej, a w szczególności konsultowanie ich z Radą Pożytku Publicznego
Miasta Dąbrowa Górnicza.
Konsultowanie aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy UDPPW zgodnie
z procedurą określoną w odrębnej Uchwale Rady Miejskiej.
Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, poprzez strony
internetowe www.idabrowa.pl, www.ngo.dabrowa-gornicza.pl, „Przegląd Dąbrowski”,
komunikaty prasowe, radiowe i telewizyjne, telefony, pocztę elektroniczną i tradycyjną.
Propagowanie działalności trzeciego sektora, wolontariatu i ekonomii społecznej m.in.
poprzez:
pomoc w zamieszczaniu informacji i ogłoszeń dot. ich bieżącej działalności
w prasie lokalnej, miesięczniku „Przegląd Dąbrowski” oraz stronie internetowej
miasta www.idabrowa.pl,
prowadzenie Portalu Organizacji Pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl,
a w jego ramach Internetowej Bazy NGO, tzw. Mapy Aktywności Obywatelskiej,
drukowanie różnego rodzaju materiałów informacyjnych dotyczących
funkcjonowania dąbrowskiego trzeciego sektora i ekonomii społecznej,
współorganizacja Festiwalu Organizacji Pozarządowych.
Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
Wspieranie działalności Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych poprzez jego
obsługę i zapewnienie miejsca do działania.
Funkcjonowanie Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.
Sprawowanie patronatu przez władze Miasta nad inicjatywami i projektami organizacji
pozarządowych.
Udostępnianie niezbędnej infrastruktury miejskiej do prowadzenia działalności statutowej
organizacji na zasadach Partnerstwa, w tym zwalnianie z opłat czynszowych lokali
będących w zasobach gminy na podstawie odrębnej Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej.
Realizacja zadań w ramach umowy o inicjatywie lokalnej na podstawie procedury
określonej w odrębnej uchwale przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej.
Współpraca przy prowadzeniu Dąbrowskiego Centrum Wolontariatu.
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L. Możliwość udzielania pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowych oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na
realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
M. Prowadzenie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, a w jego ramach świadczenie
następujących bezpłatnych usług:
działalność szkoleniowo-warsztatowa oraz bieżące doradztwo na rzecz
podniesienia sprawności funkcjonowania sektora pozarządowego, podmiotów
ekonomii społecznej, wolontariatu i zwiększenia aktywności mieszkańców,
specjalistyczne doradztwo w zakresie księgowości, prawa i marketingu,
współpraca w pozyskiwaniu środków spoza budżetu miasta i kreowanie w tym
celu Partnerstw międzysektorowych oraz wdrażanie narzędzi ekonomii
społecznej,
udostępnianie literatury, komputera wraz z Internetem i innych urządzeń
biurowych niezbędnych dla funkcjonowania NGO, a będących w zasobach
Inkubatora,
udostępnianie miejsca (sal) i zaplecza biurowego potrzebnego do realizacji
projektów na rzecz społeczności miasta.
2. Dla realizacji Celu C2 w roku 2011 będą obowiązywały następujące formy współpracy:
A. Wspieranie finansowe priorytetowych zadań publicznych wskazanych w programie
i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 UDPPW w roku 2011, na następujących zasadach:
a) w drodze otwartych konkursów ofert na poszczególne zadania na zasadach
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z pominięciem otwartego konkursu ofert,
B. Wspieranie finansowe zadań publicznych zgłoszonych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPW w trybie art. 12 tej
ustawy.

VII. Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w roku 2011.
Opierając się już o kilkuletnią praktykę zlecania zadań przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 UDPPW oraz o przeprowadzone
w 2010 roku konsultacje branżowe, za zadania priorytetowe, które będą realizowane od
1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., uznano następujące zadania:
1. Zadania w obszarze: Kultura i Sztuka obejmujące działania, takie jak:
Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów
i programów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, obejmujących różne obszary
kultury, a w szczególności kultywowanie tradycji i wiedzy o regionie.
Organizacja środowiskowych imprez kulturalnych, w tym propagujących pozytywne
wartości społeczne dla młodzieży i osób dorosłych,
Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych,
Wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego.
Na realizację zadań w tym obszarze w roku 2011 planuje się przeznaczyć kwotę
85 000,00 zł
2. Zadania w obszarze Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji obejmujące
działania, takie jak:
Organizacja przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci i młodzieży w zakresie
różnych dyscyplin sportu młodzieżowego bez możliwości udziału w zawodach
i rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.
Organizacja na terenie gminy, jak i poza jej granicami imprez sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście
2011” oraz „Lato w mieście 2011”.
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Organizacja dla mieszkańców miasta przedsięwzięć i imprez sportowo-rekreacyjnych
oraz turystycznych zarówno na terenie gminy, jak i poza jej granicami.
Organizacja integracyjnych imprez i przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych.
Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportoworekreacyjnych.
Na realizację zadań w tym obszarze w roku 2011 planuje się przeznaczyć kwotę
450 000,00 zł
3. Zadania w obszarze Ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, obejmujące działania, takie jak:
Realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę przyrody, ochronę zwierząt dziko
żyjących oraz ochronę zbiorników wodnych.
Realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej
oraz wiedzy o ochronie środowiska wśród mieszkańców z terenu Dąbrowy Górniczej.
Uwaga: Projekty na realizację zadań w dziedzinie edukacji ekologicznej, których
beneficjentami będą uczniowie dąbrowskich szkół muszą swym zakresem wykraczać
poza standardowy program realizowany w szkołach. Preferowane będą projekty,
w których realizacja warsztatów będzie miała miejsce poza siedzibą szkoły np.
w atrakcyjnych przyrodniczo miejscach Dąbrowy Górniczej.
Nowatorskie i innowacyjne projekty mające na celu propagowanie ekologii, ochronę
zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
Na realizację zadań w tym obszarze w roku 2011 planuje się przeznaczyć kwotę
170 000,00 zł
4. Zadania w obszarze Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych obejmujące działania, takie jak:
Prowadzenie edukacji, rehabilitacji i integracji ze środowiskiem osób chorych,
niepełnosprawnych lub zabezpieczenie ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych
w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
Na realizację zadań w tym obszarze w roku 2011 planuje się przeznaczyć kwotę
89 800,00 zł
5. Zadania w obszarze Obszar pomocy społecznej obejmujące działania, takie jak:
Prowadzenie Domu dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej,
Prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej,
Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej
przekazywanej nieodpłatnie w ramach Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej
PEAD,
Zorganizowanie Wigilii dla najuboższych, samotnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
Na realizację zadań w tym obszarze w roku 2011 planuje się przeznaczyć kwotę
554 800,00 zł
6. Zadania w obszarze Przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom
obejmujące działania, takie jak:
Organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu
i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej,
Programy na rzecz propagowania trzeźwości,
Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży realizowane w świetlicach
profilaktycznych znajdujących się w poszczególnych dzielnicach miasta (Ząbkowice,
Strzemieszyce, Gołonóg, Centrum, Mydlice, Zielona),
Programy w zakresie inicjowania działań rozwijających zdolności i zainteresowania
dzieci i młodzieży (np. pracownie tematyczne),
Udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.
Na realizację zadań w tym obszarze w roku 2011 planuje się przeznaczyć kwotę
320 000,00 zł
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7. Zadania w obszarze Oświaty i wychowania obejmujące działania, takie jak:
Umożliwienie uzyskania dodatkowej wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie
preorientacji zawodowej.
Pielęgnowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży.
Kompleksowe oraz wielospecjalistyczne oddziaływania rewalidacyjne wspierające
dzieci i młodzież z terenu Dąbrowy Górniczej z zaburzeniami rozwoju.
Edukacja na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Na realizację zadań w tym obszarze w roku 2011 planuje się przeznaczyć kwotę
160 000,00 zł
8. Zadania w obszarze Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz
ratownictwa i ochrony ludności obejmujące działania, takie jak:
Zabezpieczenie medyczne osób przebywających na terenie zbiornika
Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.
Bezpieczny wypoczynek na wodzie – dyżury ratowników wodnych.
Nauka dzieci i młodzieży udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Popularyzacja krótkofalarstwa jako formy komunikowania się.
Upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu sposobu
bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożenia.
Popularyzacja sportów obronnych (strzelectwo, krótkofalarstwo) jako formy spędzania
wolnego czasu przez dzieci i młodzież np. szkolna liga, a także wypoczynku
rodzinnego w ramach ogólnomiejskich zawodów oraz imprez organizowanych na
terenie miasta.
Na realizację zadań w tym obszarze w roku 2011 planuje się przeznaczyć kwotę
91 500,00 zł
9. Do obszarów obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i zadania publiczne, które mogą
być powierzone organizacjom pozarządowym, należą również zadania określone w Uchwale
Nr XLI/742/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie:
określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez miasto Dąbrowa Górnicza
rozwoju sportu kwalifikowanego, na które w roku 2011 planuje się przeznaczyć kwotę
1 550 000,00 zł
Ogółem na realizację powyżej wskazanych zadań planuje się przeznaczyć kwotę 3 471 100,00 zł

VIII.

Kryterium strategiczne – działania na rzecz wolontariatu.

Rok 2011 Komisja Europejska ogłosiła Europejskim Rokiem Wolontariatu. Na tej podstawie przez cały
rok obowiązywania Programu Współpracy będzie obowiązywało kryterium strategiczne mające na
celu podnoszenie zaangażowania mieszkańców w wolontariat i społeczno – obywatelską działalność.
W roku 2011 planuje się zwiększone działania Dąbrowskiego Centrum Wolontariatu, nastawione
głównie na promocję idei wolontariatu i pomocy w nawiązywania współpracy z wolontariuszami
- zarówno organizacji pozarządowych, jaki i instytucji miejskich.
Również w ramach realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowych
wymienionym w rozdziale VII niniejszego programu, uwzględnione zostanie kryterium odnoszące się
do:
 realizacji zadań przy współpracy z wolontariuszami oraz klubami wolontariusza,
 realizacji zadań uwzględniających działania mające na celu promocję i rozwój wolontariatu
oraz edukację obywatelską.
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IX. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania
ofert w otwartych konkursach ofert.
1. Dla każdego z obszarów zadań Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia powoła Komisję
oceniające oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów.
2. W skład każdej z komisji wejdzie:
a) Przewodniczący Komisji - wyznaczony przez Prezydenta Miasta,
b) Członek Komisji - wyznaczony przez Prezydenta Miasta,
c) Członek Komisji - wyznaczony przez Prezydenta Miasta,
d) Członek Komisji - rekomendowany przez Radę Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa
Górnicza spośród przedstawicieli Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
e) Członek Komisji – rekomendowany przez Radę Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa
Górnicza spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru
podanego do publicznej wiadomości.
3. W pracach Komisji uczestniczy przedstawiciel Biura Organizacji Pozarządowych,
w charakterze doradcy.
4. W pracach Komisji na zaproszenie Przewodniczącego mogą uczestniczyć eksperci
w charakterze doradcy.
5. Członkowie Komisji oraz doradcy nie mogą być członkami podmiotu, który ubiega się
o dotację w ramach obszaru rozpatrywanego przez tę Komisję - co Członkowie Komisji oraz
doradcy poświadczają pisemnym oświadczeniem.
6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub wskazany przez niego Członek Komisji.
7. Obrady Komisji są ważne, gdy w czasie posiedzenie obecnych jest min. 3 członków komisji.
8. Komisja obraduje w 2 etapach.
9. W pierwszym etapie Komisja konkursowa:
a. otwiera koperty z ofertami,
b. stwierdza liczbę złożonych ofert w danym obszarze oraz działaniu,
c. ustala, które z ofert spełniają wymagane warunki formalne zgodnie z kartą oceny
wniosku określoną odrębnym Zarządzeniem Prezydenta, uwzględniając kryteria
formalne obowiązkowe i możliwe do uzupełnienia,
d. odrzuca oferty niespełniające warunków formalnych,
e. wzywa do uzupełnienia w ciągu 3 dni kryteriów możliwych określonych w karcie oceny
wniosku, wydanych odrębnym Zarządzeniem
f. bez zbędnej zwłoki od dnia otwarcia kopert publikuje na www.ngo.dabrowagornicza.pl lub www.bip.dabrowa-gornicza.pl listę zawierającą oferty ocenione
pozytywnie i oferty odrzucone ze względu na nie spełnienie wymogów formalnych,
podając ich przyczynę.
10. W drugim etapie konkursu Komisja konkursowa:
a. analizuje merytoryczną zawartość ofert na podstawie karty oceny wniosku określoną
odrębnym Zarządzeniem Prezydenta,
b. wybiera oferty najkorzystniejsze i decyduje o wysokości środków przyznanych
na realizację zadania Gminy/Powiatu zgodnie z procedurą zawartą w pkt. od 11 do
21.
11. Wnioski będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym
i spełnienia wymogów stawianych wobec podmiotów ubiegających się o dotacje oraz pod
względem merytorycznym na podstawie Karty oceny wniosku w konkursie na realizację
zadań własnych gminy w 2011r., określonej odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów.
12. Na podstawie rankingu najlepiej ocenionych wniosków sporządza się listę Dotowanych
z wysokością środków przyznanych na realizację zadania Gminy/Powiatu. Listę tę sporządza
się do wyczerpania środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.
13. Dotacja może być przyznana, tylko i wyłącznie w przypadku wykazania przez projektodawcę
min. 5% wkładu własnego finansowego lub niefinansowego.
14. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez wniosek 60% punktów
możliwych do osiągnięcia w konkursie.
15. Przy ocenie oferty pod uwagę będą brane zapisy kryterium odnoszącego się do wolontariatu,
wyrażone w rozdziale VIII programu.
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16. W przypadku przyznania dotacji szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone
w umowie na wykonanie zadania publicznego, której integralną część stanowi oferta.
17. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, Dotowany dokonuje korekty
oferty polegającej na dostosowaniu zakresu merytorycznego oraz finansowego zadania
do realnie przyznanej dotacji. Korektę sporządza się zgodnie ze wzorem „Protokołu
uzgodnień”, który zostanie określony w odrębnym Zarządzeniu Prezydenta Miasta. Protokół
uzgodnień jest zatwierdzany przez Członków Komisji konkursowej oraz Dotowanego i stanowi
wraz z ofertą integralną część umowy.
18. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który stanowi integralną część dokumentacji.
19. Na podstawie protokołu sporządza się informację o wynikach konkursu zawierającą: nazwę
podmiotu, informację o przyznaniu dotacji lub nieprzyznaniu dotacji, nazwę zadania, kwotę
przyznanej dotacji.
20. Protokół wraz z informacją o wynikach konkursu przedstawia się do zatwierdzenia
Prezydentowi Miasta.
21. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta wyniki konkursu bez zbędnej zwłoki ogłasza się
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, na
Portalu
Organizacji
Pozarządowych
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl
i
stronach
www.bip.dabrowa-gornicza.pl.

X. Sposób realizacji Programu.
Głównym realizatorem programu w imieniu Prezydenta Miasta jest Biuro Organizacji
Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej (BOP), które w naturalny sposób pełni
rolę biura pierwszego kontaktu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale także
zainteresowanych petentów i urzędników tematyką współpracy i funkcjonowania trzeciego
sektora. Specyfika form współpracy określonych w programie wymaga jednak dookreślenia
kolejnych podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację:
1. Rada Miejska i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami.
2. Prezydent Miasta – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach
budżetu.
3. Komisje konkursowe – powołane w celu przeprowadzenia konkursu na dotacje z budżetu
Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań gminy w 2011r.
4. Wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego – w zakresie bieżącej współpracy
z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, a w szczególności za
dysponowanie budżetem w określonych w programie zadaniach publicznych, obsługę
i organizację komisji konkursowych oraz poprawne rozliczenie przyznanych dotacji wraz
z kontrolą ich realizacji.
5. Biuro Rady Miejskiej – w zakresie kontaktów pomiędzy organizacjami a poszczególnymi
komisjami stałymi Rady Miejskiej.
6. Biuro Organizacji Pozarządowych – w zakresie form współpracy określonych w punkcie
1 rozdziału IV niniejszego programu, przygotowanie procedur powoływania i pracy komisji
konkursowych oraz realizacji zapisów „Programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w Dąbrowie Górniczej na lata 2008 – 2013, „Partnerstwo: Wspólnie Dla Miasta”.
7. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy UDPPW
– w zakresie realizacji zadań publicznych zleconych przez Urząd Miejski w Dąbrowie
Górniczej oraz współpracy w ramach wskazanych w programie form współpracy.

XI. Sposób oceny realizacji Programu.
Realizacja Programu będzie pod stałym monitoringiem Biura Organizacji Pozarządowych, które
gromadzi dane i prowadzi analizy w zakresie rozwoju trzeciego sektora i jego współpracy w mieście.
Opierając się o zaproponowane poniżej wskaźniki Biuro Organizacji Pozarządowych będzie wstanie
udzielać cząstkowych informacji z realizacji programu zarówno Radzie Pożytku Publicznego Miasta
Dąbrowa Górnicza, Prezydentowi Miasta, Radzie Miejskiej oraz wszystkim zainteresowanym.
Z programu na podstawie zbieranych danych będzie przygotowywane sprawozdanie końcowe
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(roczne), które będzie opiniowane zarówno przez Radę Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa
Górnicza, Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych. Opinie te będą przedstawione
Prezydentowi Miasta, który sprawozdanie do 30 kwietnia 2012 roku przedłoży Radzie Miejskiej.
Przyjęte sprawozdanie oraz jego projekt będą dostępne w Internecie i Biurze Organizacji
Pozarządowych.
Dla czytelnej oceny realizacji poszczególnych celów szczegółowych przyjęto wskaźniki dla każdej
z poszczególnych form współpracy.
1. Ilość wspólnie przygotowanych aktów prawa normatywnego (w tym strategii rozwoju,
i programów) /Cel 1.forma współpracy A/.
2. Ilość aktów prawa miejscowego, do których zgłoszono uwagi /Cel 1.forma współpracy B/.
3. Ilość aktów prawa miejscowego, które zostały poddane konsultacjom.
/Cel 1.forma współpracy B/.
4. Ilość organizacji pozarządowych, które co najmniej raz uczestniczyły w konsultacjach
/Cel 1.forma współpracy B/.
5. Statystyki odwiedzin na portalu www.ngo.dabrowa-gornicza.pl
/Cel 1.forma współpracy D/.
6. Ilość materiałów promocyjnych /Cel 1.forma współpracy D/.
7. Ilość uczestników/wystawców Festiwalu Organizacji Pozarządowych
/Cel 1.forma współpracy D/.
8. Ilość wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym
/Cel 1.forma współpracy E/.
9. Ilość spotkań Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych /Cel 1.forma współpracy F/.
10. Ilość uchwał podjętych przez Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych
/Cel 1.forma współpracy F/.
11. Ilość organizacji członkowskich Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych
/Cel 1.forma współpracy F/.
12. Ilość posiedzeń Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza
/Cel 1.forma współpracy G/.
13. Ilość patronatów udzielonych przez władze Miasta nad inicjatywami i projektami organizacji
pozarządowych /Cel 1.forma współpracy H/.
14. Ilość lokali, w których organizacje pozarządowe zostały zwolnione z opłat czynszowych
/Cel 1.forma współpracy I/.
15. Łączna powierzchnia lokali, w których organizacje pozarządowe zostały zwolnione z opłat
czynszowych /Cel 1.forma współpracy I/.
16. Koszty gminy związane ze zwolnieniem organizacji pozarządowych z opłat czynszowych
/Cel 1.forma współpracy I/.
17. Ilość złożonych wniosków o Inicjatywę lokalną /Cel 1.forma współpracy J/.
18. Ilość podpisanych umów o Inicjatywie lokalnej /Cel 1.forma współpracy J/.
19. Ilość wolontariuszy współpracujących z Urzędem Miejskim i jego jednostkami
/Cel 1.forma współpracy K/.
20. Ilość funkcjonujących w mieście Klubów Wolontariusza, /Cel 1.forma współpracy K/.
21. Ilość szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji /Cel 1.forma współpracy M/.
22. Ilość uczestników szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji /Cel 1.forma współpracy M/.
23. Ilość osób, które skorzystały z doradztwa /Cel 1.forma współpracy M/.
24. Ilość osób, które skorzystały z jakiegokolwiek wsparcia Inkubatora
/Cel 1.forma współpracy M/.
25. Ilość projektów w poszczególnych obszarach, zgłoszonych w odpowiedzi na ogłoszone
konkursy /Cel 2.forma współpracy A/.
26. Ilość środków zleconych na zadania publiczne w poszczególnych obszarach zadań
/Cel 2.forma współpracy A/.
27. Ilość faktycznie wykorzystanych środków po rozliczeniach w danym obszarze
/Cel 2.forma współpracy A/.
28. Ilość zrealizowanych projektów w każdym z obszarów /Cel 2.forma współpracy A/.
29. Ilość zgłoszonych propozycji realizacji zadań przez organizację w rozumieniu art. 12 UDPPW
/Cel 2.forma współpracy B/.
30. ilość udzielonych w trybie art. 12. UDPPW zadań /Cel 2.forma współpracy B/.
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XII. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji.
Program na rok 2011 został już po raz drugi przygotowany w drodze szerokich konsultacji
składających się z trzech etapów:
tzw. konsultacji branżowych,
konsultacji zasad pracy komisji oraz zasad przyznawania dotacji i form współpracy
niefinansowej,
konsultacji całej treści programu.
Głównym organizatorem konsultacji było Biuro Organizacji Pozarządowych, które na podstawie
Polecenia Służbowego Nr WAP.II-0158-1-14/10 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 5 maja
2010 roku, zorganizowało tak zwane spotkania branżowe, w których udział wzięli przedstawiciele
wydziałów odpowiedzialnych za dany obszar oraz zaproszeni listownie i poprzez ogłoszenia
internetowe, prasowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Terminy spotkań odbyły się wg
następującego harmonogramu:
Obszar: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, 8 czerwca 2010 r., godz.
15.30,
Obszar: Kultury i sztuki, data: 9 czerwca 2010 r., godz. 15.30,
Obszar: Oświaty i wychowania, data: 10 czerwca 2010 r., godz. 15.30,
Obszar: Ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, data: 14
czerwca 2010 r., godz. 15.30,
Obszar: Upowszechnia wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa
i ochrony ludności, data: 15 czerwca 2010 r., godz. 15.30,
Obszar: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień,
Obszar: Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych,
Obszar: Pomocy społecznej, data: 17 czerwca 2010 r., godz. 15.30,
W dniu 11 sierpnia odbyło się dodatkowe spotkanie w obszarze Oświaty i Wychowania w ramach,
którego ustalono dodatkowe zadania, które nie zostały zaakceptowane w dniu 10 czerwca 2010 r.
Wypracowane w ten sposób zadania zostały przedstawione Radzie Pożytku Publicznego Miasta
Dąbrowa Górnicza w dniu 9 września 2010 r. oraz Dąbrowskiemu Forum Organizacji Pozarządowych
w dniu 13 września 2010 r. Wszystkie spotkania odbyły się Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości
w Dąbrowie Górniczej, a protokoły z przebiegu spotkań wraz z całościową informacją o przebiegu
konsultacji są opublikowane w Internecie pod adresem http://www.ngo.dabrowa-gornicza.pl/programwspolpracy/847-jakie-dotacje-w-2011 .
Zasady pracy Komisji oraz zasady przyznawania dotacji i formy współpracy były dwukrotnie
omawiane, zarówno na wspomnianych posiedzeniach - kwietniowym i wrześniowym Rady Pożytku
Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, jak i na obradach Walnego Zgromadzenia Dąbrowskiego
Forum Organizacji Pozarządowych. Relacje z przebiegu spotkań Dąbrowskiego Forum oraz RPPMDG
są opublikowane na portalu www.ngo.dabrowa-gornicza.pl.
Na tej podstawie Biuro Organizacji Pozarządowych przygotowało projekt
który w dniu 8 października 2010 r. został opublikowany jako projekt do
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl, a informacje o jego konsultacji dostępne
Pozarządowych i Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości ukazały się
www.idabrowa.pl oraz lokalnej prasie.

niniejszego programu,
konsultacji na stronie
w Biurze Organizacji
na portalu miejskim

Projekt w dniu 5 października 2010 r. został poddany dyskusji na Radzie Pożytku Publicznego
Miasta Dąbrowa Górnicza, która zaopiniowała projekt pozytywnie, wnosząc trzy zastrzeżenia
i rekomendując ich wprowadzenie Dąbrowskiemu Forum Organizacji Pozarządowych. 14 października
projekt wraz z opinią Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza został przedstawiony
Dąbrowskiemu Forum Organizacji Pozarządowych. Członkowie Forum po dyskusji nad projektem
i uwzględnieniu rekomendacji Rady Pożytku wyrazili pozytywną opinię o projekcie. Tak przygotowany
projekt został przekazany Prezydentowi Miasta, który przedłożył projekt Radzie Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej, celem przyjęcia.
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