Projekt
WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2019-2023
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ilekroć w niniejszym Programie współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami
pozarządowymi na lata 2019-2023 jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
2) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
3) programie - rozumie się przez to "Wieloletni Program współpracy Gminy Dębnica
Kaszubska z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2023 prowadzącymi działalność w sferze
pożytku publicznego,
4) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, zgodnie z art. 13 ustawy, w którym
uczestniczą organizacje.
2. Program określa cel główny i cele szczegółowe programu, zakres przedmiotowy, okres
realizacji programu, sposób realizacji programu oraz wysokość środków planowanych na
realizację programu.
§ 2. CELE PROGRAMU
1. Celem głównym wieloletniego programu współpracy jest zapewnienie efektywnego
wykonywania zadań publicznych Gminy Dębnica Kaszubska, rozwój systemu wsparcia
tworzonego przez i dla organizacji pozarządowych w celu skutecznej realizacji zadań publicznych.
2. Cele szczegółowe współpracy o których mowa w ust 1. to:
1) zwiększenie poziomu wiedzy na temat roli dialogu obywatelskiego oraz możliwości wymiany
tej wiedzy wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych;
2) podniesienie

świadomości

przedstawicieli

samorządu

terytorialnego

i

organizacji

pozarządowych w zakresie funkcjonowania i standardów pracy w sferze działalności pożytku
publicznego;
3) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie
pozyskiwania środków finansowych na działania obywatelskie z różnych źródeł, w tym
z funduszy europejskich w okresie programowania w latach 2014-2020;
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4) podejmowanie inicjatyw w partnerstwie międzysektorowym w szczególności w działaniach
długofalowych;
5) wzrost poziomu profesjonalizmu działania gminnych organizacji pozarządowych zgodnie
z zasadami gospodarki finansami publicznymi dla skutecznej realizacji zadań publicznych.
§ 3. ZASADY WSPÓŁPRACY
1. Współpraca Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi odbywa się na
zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
oraz jawności.
2. Organizacje pozarządowe prowadząc działalność pożytku publicznego wspomagają Gminę
Dębnica Kaszubska w sferze realizacji zadań publicznych.
§ 4. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w latach 2019-2023 obejmować będzie zadania
własne gminy mieszczące się w katalogu zadań wymienionych w art. 4 ustawy, a w szczególności
w zakresie:
1) pomocy społecznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez promocję aktywnego spędzania czasu wolnego
wśród dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji;
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa w
szczególności wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia
sportowego
w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych;
6) ekologii i ochrony zwierząt;
7) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
8) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
9) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
10) działalność na rzecz organizacji pozarządowych szczególnie wspomaganie rozwoju
organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji ich pracy oraz współorganizowanie
szkoleń dotyczących pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł;
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11) wspierania i promocji wolontariatu.
§ 5. FORMY WSPÓŁPRACY
1. Współpraca Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter
finansowy i pozafinansowy.
2. Współpraca finansowa Gminy Dębnica Kaszubska może w szczególności przyjąć następujące
formy:
1) powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom wraz z udzieleniem dotacji ze środków
budżetu Gminy;
2) wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje wraz z udzieleniem dotacji ze
środków budżetu Gminy;
3) dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych z innych
źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych Gminy.
3. Współpraca pozafinansowa Gminy Dębnica Kaszubska może w szczególności przyjąć
następujące formy:
1) informowanie o planowanych kierunkach działalności w celu podejmowania wspólnych
działań;
2) konsultacje projektów aktów prawa miejscowego odpowiednio do zakresu działalności
statutowej tych organizacji pozarządowych w celu pozyskania ich opinii;
3) powoływania

wspólnych

rad,

zespołów

o

charakterze

opiniodawczo-doradczym

i inicjatywnym;
4) umów partnerstwa i o wykonanie inicjatywy lokalnej;
5) realizacja wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;
6) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z
funduszy Unii Europejskiej.
§ 6. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
1. W latach 2019-2023 Gmina Dębnica Kaszubska będzie przede wszystkim współorganizować,
wspierać lub powierzać organizacjom realizację zadań w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej, sportu i turystyki;
2) wydarzenia kulturalne i edukacyjne; nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży;
3) ochrona zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób
niepełnosprawnych;
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4) wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym w
zakresie rozwoju kultury, sztuki, tradycji;
5) wypoczynek dzieci i młodzieży.
§ 7. OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Wieloletni Program Współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego realizowany będzie w okresie od dnia
01.01.2019 roku do 31.12.2023 roku.
§ 8. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Zlecanie realizacji zadania publicznego może nastąpić poprzez powierzenie lub wsparcie
zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Zlecanie zadań, o których mowa w ust. 2 następuje w trybie otwartego konkursu ofert, chyba
że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3. Gmina zlecać będzie realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, których
działalność statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania.
§ 9. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Gmina Dębnica Kaszubska współpracuje z organizacjami w ramach uchwalonego programu
współpracy, przeznaczając środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budżetową
obejmującą dany rok budżetowy oraz Rocznym Programie Współpracy Gminy Dębnica
Kaszubska z organizacjami pozarządowymi.
§ 10. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ
O PRZEBIEGU KONSULTACJI
1. Prace nad przygotowaniem projektu wieloletniego programu współpracy prowadzone były na
stanowisku pracy do spraw współpracy z sektorem społecznym, które zebrało propozycję od
pozostałych współpracowników Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, Radnych Gminy oraz
przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Dębnica Kaszubska przy
realizacji zadań publicznych w gminie w minionych okresach.
2. Projekt podlega konsultacjom z organizacjami w sposób określony w uchwale Rady Gminy
Dębnica Kaszubska nr XXIII/163/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
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publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Dębnica Kaszubska w
dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji w okresie od dnia 8 października
2018 r. do dnia 5 listopada 2018 r.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
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