
Projekt 

 

Załącznik 

do Uchwały Nr …………….. 

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą 

z dnia …………….. 2019 r. 

 

 

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD 

WISŁĄ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 NA LATA 2020-2024 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Wieloletni Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy organów 

samorządowych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność statutową w zakresie odpowiadającym 

zadaniom ustawowym samorządu gminnego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688 i 1570). 

§ 2. Ilekroć w Wieloletnim programie jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

2) podmiotach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

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

3) zadaniach publicznych - rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy; 

4) programie - rozumie się przez to Wieloletni Program Współpracy Miasta i Gminy 

Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024; 

5) gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą. 

Rozdział 2 

Cel główny i cele szczegółowe 

§ 3. Nadrzędnym celem Wieloletniego Programu współpracy jest zapewnienie 

efektywnego wykonywania zadań gminy, wynikających z przepisów prawa, poprzez 

włączenie organizacji pozarządowych w ich realizację oraz budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. 

§ 4. Celami szczegółowymi programu są: 

1) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy; 

2) angażowanie lokalnej społeczności i stwarzania im warunków do realizacji inicjatyw 

służących mieszkańcom gminy; 

3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów; 

4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez włączanie organizacji pozarządowych 

do realizacji wybranych zadań gminy; 



5) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

6) rozwijanie partnerstwa publiczno- społecznego; 

7) efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców; 

8) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć; 

9) budowanie wzajemnych partnerskich stosunków i współpracy opartej o wzajemne 

zaufanie stron. 

Rozdział 3 

Zakres przedmiotowy 

§ 5. Zakres przedmiotowy programu obejmuje sferę zadań publicznych mających za cel 

poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej, o których mowa w art. 4 ust.1 

ustawy. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest: 

1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego; 

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

3) kultywowanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

5) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem;  

6) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

7) działalność wspierająca rozwój gospodarczy; 

8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

9) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które służyć ma promocji 

aktywności ruchowej, podnoszenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, wspieranie 

programów sportowych, przyznawanie stypendiów; 

10) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa; 

11) rewitalizacja; 

12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Rozdział 4 

Okres realizacji Programu 

§ 6. Program realizowany będzie od stycznia 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2024. 

Rozdział 5 

Sposób realizacji Programu 

§ 7. 1. Program realizowany jest poprzez: 

1) wytyczanie polityki społecznej i finansowej gminy; 

2) szczegółowe określanie zadań ze sfery pożytku publicznego; 

3) wspieranie organizacyjne i merytoryczne organizacji pozarządowych; 
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4) kontrolę realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe; 

5) udzielanie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. 

2. W realizacji programu uczestniczą odpowiednio organy gminy, które w szczególności: 

1) wytyczają politykę społeczną i finansową gminy; 

2) podejmują i prowadzą bieżącą współpracę z organizacjami pozarządowymi; 

3) przygotowują i przeprowadzają konkursy ofert dla organizacji na realizację zadań 

finansowych ze środków gminy; 

4) wspierają organizacyjnie i merytorycznie organizacje; 

5) udzielają dotacji na dofinansowanie realizacji zadań i dokonują ich rozliczeń; 

3. W realizacji postanowień programu uczestniczą również wszystkie organizacje 

zainteresowane współpracą z gminą. 

Rozdział 6 

Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu 

§ 8. 1 Realizacja Programu dokonywana będzie w ramach środków przeznaczonych 

na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

których wysokość na 2020 r. planuje się w kwocie 50.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Kwota, o której mowa w ust.1 dookreślana będzie corocznie w uchwale budżetowej 

gminy na dany rok. 


