
Uchwała Nr XL/268/10 
Rady Gminy Dąbrowa 

  z dnia 27 września 2010 r. 
 

 
w sprawie uchwalenia  Programu współpracy Gminy Dąbrowa  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2011. 
 

 
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.), Rada Gminy Dąbrowa 
uchwala, co następuje: 
 
 
§1. Przyjmuje się  Program współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr XL/268/10 
Rady Gminy Dąbrowa 
z dnia 27 września 2010 r. 

 
 

 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI  
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZ ĄCYMI 

DZIAŁALNO ŚC POŻYTKU PUBLICZNEGO  
NA ROK 2011 

 
 
Postanowienia ogólne 
§1. Celem wprowadzenia rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, zwanego dalej Programem jest efektywne 
wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców Gminy Dąbrowa. 
Służyć temu może wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych 
celów społecznych Gminy.  
Niniejszy Program ma za zadanie budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę 
lokalną, jak również zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów. 
 
Podmioty realizujące Program 
§2. Podmiotami realizującymi  Program są : 

1) Rada Gminy Dąbrowa w zakresie wytyczania polityki społecznej  
i finansowej Gminy; 

2) Wójt  Gminy  w  zakresie  realizacji  polityki,  o  której  mowa w pkt. 1, 
dysponowania środkami w ramach budżetu gminy oraz szczegółowego 
określenia zadań ze sfery zadań pożytku publicznego przewidywanych do 
realizacji przy udziale organizacji pozarządowych; 

3) podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych wymienione  
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność 
pożytku publicznego na terenie Gminy w zakresie odpowiadającym 
działaniom  tych  organów, zwane dalej Organizacjami pozarządowymi. 

 
Obszary współpracy 
§3. Gmina w pierwszej kolejności nawiąże współpracę z Organizacjami 
pozarządowymi zajmującymi się obszarami integrującymi środowisko lokalne, 
opierającymi się na pracy wolontariuszy, a także członków społeczności lokalnej,  
a zwłaszcza w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans  tych rodzin i osób, 



2) działalności charytatywnej, 
3) ochrony i promocji zdrowia, 
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
6) wypoczynku dzieci i młodzieży, 
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.                  

 
Formy wspierania Organizacji pozarządowych 
§4. Wspieranie Organizacji pozarządowych polegać będzie na: 

1) możliwości   składania  uwag  i  propozycji  dotyczących  funkcjonowania 
Programu w trakcie jego realizacji; 

2) wzajemnym  informowaniu  się  o  planowanych   kierunkach   działalności; 
3) możliwości tworzenia  wspólnych  zespołów  doradczych  albo  

inicjatywnych  celem diagnozowania problemów i potrzeb społecznych 
mieszkańców gminy; 

4) prowadzeniu wspólnych przedsięwzięć; 
5) promowaniu działalności Organizacji pozarządowych i pomocy w tworzeniu 

jej dobrego wizerunku na stronach internetowych gminy; 
6) udostępnieniu na preferencyjnych warunkach lokali z zasobów 

komunalnych; 
7) bezpłatnym udostępnieniu sali narad urzędu gminy na spotkania, narady   

i szkolenia. 
 
Zasady finansowania zadań objętych Programem 
§5.1.  Szczegółowy wykaz  zadań  ujęty zostanie w projekcie budżetu  na rok  
2011, a następnie  w uchwale budżetowej na rok 2011.  
2. Ostateczną wysokość dotacji  na realizację zadań, o których mowa w ust.1 
określi uchwała budżetowa na rok 2011.  
3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań dla organizacji pozarządowych jest 
ogłaszany po uchwaleniu budżetu na rok 2011. 

 
Postanowienie końcowe 
§6. W zakresie nieuregulowanym Programem współpracy Gminy Dąbrowa  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego  stosuje się właściwe przepisy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie. 
 

 
 
Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 
 


