
UCHWAŁA NR XXXVIII/331/21 
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), po 
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2022” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Janina Kozakiewicz 
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PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2022 

 

§ 1. Program współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi ma 

służyć zrównoważonemu rozwojowi społeczności Gminy Dobrzyniewo Duże, zwłaszcza 

rozwojowi aktywności osób tworzących solidarne społeczeństwo, podejmujących działania na 

rzecz wspólnoty lokalnej, samo organizujących się i wspólnie z samorządem podejmujących 

działania zmierzające ku realizacji celów wspólnie nakreślonych i opartych o wspólne wartości. 

Program służyć ma umacnianiu w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za 

swoje otoczenie i wspólnotę lokalną, aktywizacji i odkrywaniu potrzeb lokalnej społeczności. 

 

§ 2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 57, z 2021 r. poz. 1038, 

1243, 1535); 

2) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy; 

3) programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2022. 

 

Cel główny i cele szczegółowe programu 

 

§ 3. 1. Celem głównym programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy 

Dobrzyniewo Duże, poprzez efektywną współpracę samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych. 

2. Cele szczegółowe: 

1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego; 

2) wzmocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw 

i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych; 

3) zwiększenie wpływu organizacji sektora pozarządowego na kreowanie polityki 

społecznej w Gminie Dobrzyniewo Duże; 

4) wzmocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wpływ na życie 

lokalnej wspólnoty; 

5) zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże w rozwiązywanie 

lokalnych problemów; 

6) otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym 

indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów z zakresu zadań publicznych; 

7) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne; 

8) wzbudzanie świadomości o potrzebie współpracy trójsektorowej tj. sektora prywatnego, 

samorządu i organizacji pozarządowych; 

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/331/21

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 25 listopada 2021 r.
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9) wzmocnienie potencjału i profesjonalizmu organizacji. 

 

Zasady współpracy 

§ 4. Współpraca Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami odbywa się na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji 

i jawności. 

 

Zakres przedmiotowy 

 

§ 5. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych 

wymienionych w art. 4 ust.1 ustawy, które przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb 

społecznych mieszkańców. 

 

 

Formy współpracy 

 

§ 6. Współpraca z organizacjami odbywa się w szczególności w formach: 

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; 

2) udzielania pożyczek pomostowych na realizację projektów dofinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych; 

3) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności; 

4) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 

7) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz 

porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818); 

8) udzielania pomocy w organizowaniu spotkań otwartych, w miarę możliwości 

udostępnianie lokali na spotkania, szkolenia, konferencje; 

9) wspomagania działalności promocyjnej i informacyjnej organizacji, w szczególności 

w zakresie pozyskania 1% podatku; 

10) udzielania pomocy w organizacji szkoleń i konsultacji w celu zwiększenia 

profesjonalizmu działań podejmowanych przez organizacje; 

11) podejmowania wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb 

mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże; 

12) współpracy przy opracowaniu i realizacji projektów na rzecz podnoszenia poziomu 

i jakości życia mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże; 

13) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach 

prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację projektów; 

14) promowanie interesujących programów umożliwiających pozyskanie zewnętrznych 

środków finansowych. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F2D64A7F-5FF9-4D96-8727-153F188A89CD. Podpisany Strona 2



Priorytetowe zadania publiczne 

 

§ 7. Priorytetowymi zadaniami publicznymi są: 

1) w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego: 

a) ochrona i rozwój dziedzictwa narodowego i kulturowego, ochrona tożsamości 

kulturowej, 

b) wspieranie inicjatyw artystycznych, twórczych i hobbystycznych, dbałość o rozwój 

artystyczny miejscowych twórców, 

c) wspieranie imprez i przedsięwzięć o charakterze artystycznym i kulturalnym, 

d) podejmowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, promowanie osiągnięć 

miejscowych artystów, upowszechnianie muzyki, plastyki, teatru i recytacji, 

fotografii i filmu, tańca oraz projektów interdyscyplinarnych ze szczególnym 

uwzględnieniem działań dla dzieci, młodzieży oraz rodzin; 

2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki 

i krajoznawstwa: 

a) wspieranie treningów i szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach 

sportowych, 

b) wspieranie imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych, umożliwiających 

mieszkańcom naszej gminy aktywne uczestnictwo, 

c) wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych oraz turystycznych; 

3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

a) działania profilaktyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dotyczącej 

chorób cywilizacyjnych, 

b) pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, 

c) publiczna edukacja zdrowotna, 

d) wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży; 

4) w zakresie pomocy społecznej: 

a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii 

i przemocy w rodzinie, 

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomania, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą, 

c) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków, 

d) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 

e) organizacja pozaszkolnych zajęć dzieci i młodzieży mających na celu rozwój 

zainteresowań, 

f) działania mające na celu aktywizację zawodową mieszkańców gminy, pomoc 

rodzinom najuboższym oraz osobom bezdomnym; 

5) w zakresie edukacji: 

a) wspieranie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich 

szans edukacyjnych poprzez alternatywne formy edukacji, 

b) wspieranie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, 

c) rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży naukami ścisłymi, 

d) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, 

e) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży, 

f) wspieranie edukacji historycznej i patriotycznej dzieci i młodzieży; 

g) prowadzenie działalności popularnonaukowej, popularyzatorskiej, szkoleniowej 

i samokształceniowej; 

6) w zakresie działań proekologicznych: 
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a) wspieranie powszechnej edukacji ekologicznej, 

b) upowszechnianie idei ochrony zwierząt, 

c) wspieranie i promowanie działań z zakresu ochrony przyrody, 

d) promowanie idei zrównoważonego rozwoju i zachowań proekologicznych, 

e) kształtowanie postaw proekologicznych związanych z korzystaniem ze środowiska, 

w tym konieczności oszczędzania wody i energii oraz segregacji odpadów, 

f) koordynacja i wspieranie działań na rzecz zwiększenia ekologicznej bazy 

dydaktycznej, w tym tworzenia przyrodniczych i ekologicznych ścieżek 

dydaktycznych oraz tworzenia zaplecza do działań proekologicznych, 

g) pomoc w organizowaniu szkoleń specjalistycznych, mających na celu 

propagowanie działań proekologicznych; 

7) w zakresie rozwoju przedsiębiorczości - organizacja spotkań szkoleniowo – 

informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków z programów krajowych i Unii 

Europejskiej. 

8) w zakresie działalności charytatywnej - wspieranie działań mających na celu 

pozyskanie środków na prowadzenie przez organizacje działalności charytatywnej w 

zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

 

Okres realizacji programu 

 

§ 8. Program realizowany jest w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

Sposób realizacji programu 

 

§ 9. Program realizują: 

1) Rada Gminy Dobrzyniewo Duże – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej 

i finansowej gminy; 

2) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże – w zakresie realizacji założeń polityki społecznej 

i finansowej gminy, przyznawania dotacji celowych, zawierania umów i porozumień; 

3) Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami, 

utrzymywania kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, 

opiniowania wniosków pochodzących od organizacji, doradztwa w sprawach 

dotyczących organizacji, dostarczania informacji organizacjom o możliwych źródłach 

finansowania ich działalności, konsultacji przy opracowywaniu wniosków 

o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych; 

4) Realizacja programu odbywa się przy udziale organizacji prowadzących działalność na 

terenie Gminy Dobrzyniewo Duże. 

 

Wysokość środków planowanych na realizację programu 

 

§ 10. Wysokość środków na realizację programu w 2022 roku ustala się na kwotę 20 000 zł. 

 

Sposób oceny realizacji programu 

 

§ 11. 1. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże dokonuje oceny realizacji programu w oparciu 

o następujące kryteria: 

1) liczba organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji 

programu; 

2) liczba zadań zrealizowanych w ramach programu; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F2D64A7F-5FF9-4D96-8727-153F188A89CD. Podpisany Strona 4



3) ilość osób uczestniczących w zadaniach zrealizowanych w ramach programu 

współpracy; 

4) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu; 

5) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe 

i inne podmioty w realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom. 

2. W terminie do dnia 30 kwietnia 2023 roku Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy 

Dobrzyniewo Duże sprawozdanie z realizacji programu. 

 

Informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

 

§ 12. Projekt programu opracował Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże w oparciu 

o doświadczenia z realizacji tego typu programów w latach poprzednich. Projekt programu 

poddany został konsultacjom z organizacjami zgodnie z zasadami określonymi w uchwale 

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr V/29/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 lutego 

2011 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 214/21 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 

26 października 2021 r. komunikat o konsultacjach wraz z projektem programu został 

zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże 

w dniu 28.10.2021 r. Konsultacje zostały zakończone w dniu 11.11.2021 r. W ramach 

konsultacji nie zgłoszono propozycji zmian programu. 

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 

otwartych konkursach ofert 

 

§ 13.1. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert: 

1) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże w drodze zarządzenia określa warunki konkursu 

i powołuje komisję konkursową, która działa zgodnie z przepisami ustawy; 

2) w skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego gminy, 

reprezentanci organizacji pozarządowych, z głosem doradczym osoby posiadające 

specjalistyczna wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 

konkurs dotyczy; 

3) komisja przy opiniowaniu ofert ocenia: możliwość realizacji zadania przez 

organizację pozarządowa, koszty zadnia, proponowaną jakość wykonania zadania, 

kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania 

publiczne; 

4) z prac komisji sporządza się protokół, którego ustalenia stanowią podstawę decyzji 

o finansowaniu zadnia. 
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