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zllącznik nr l do zn.Złd7c!i! Nr 5?/2ol8
\łójla Gńinv Dąbrohitc

Zd|ia 31p'd7icrDikż 20]8 i

llocZNY f lloGRAM wsPÓŁPŁĄcY GMINY DĄBRow]cl. z oRcANIzAcJAMl
PoZAIłZADoWYMI r INNYMt }oDMloTAMI PlłowADzĄctMI Dz1Ał,ALNoŚć

PoŻY'IKU PUBLIczN)lco NA RoK 20l9

SI

ccl glólvn'Y i ceIc s7.7cgólołe Prqranu
|'ogmm ok..ś|a ce|e' |on]} zasady wsPóhmc! cmjn} DąbrcrYicc z organ]zacjańj

pozarządÓwtmi i ]nnymi podmio{an]i c.o\adzącyni działa]]rość q,s|eże poł&u pub|icfnego na
terenLc gminy Dąblowi.ć

ccIcfr g}óqnym \$półpracY ominvDąbro$iĆe l oBanizacjmj Po?!Żądo\'-vńijes podniesionie
ct.kly*'nościjskutccznościdzjłlań rlch Ó.ganjzacj, zape{nienie im ró\rn]'ch s,ansl leahacji
zadań pubLicznych' objecie\spó]pm.ąjaknaj]viększych obs,aróLl akl]rwności ob!1va!ekkiE oraf
poP.arva jakości ż],.]a micszkańcós 3]nirry'

Um.cnjanje N ś\iadÓ]ności społe.Znej pocZucia Ódpo]viedfilLności fa $loją ]Yspó]notę

2' Ba|dzie] c|ckty\ne zarzalfanic spolecznoścjańi Iok!]nymi. dz]ękjdotjtcnu.o7łozDani0 ich

l. Uzupehie|ie dzi5lańjednoŚkisańo7ądou'ej E zak.esie. u jxkinr njejcŚ { \lanie reali7o\lać
Ś\olc|r zadań.(ez u'łasne nrukluDl

5.

odcjązcńie sektora ptrbliczneeo ( re jucji DieklólYch zad.ń

zIięks7enie udziafu m jcszkłńcóq [ rczwiłf ),waniu ]ołaIn!ch probIcjnćs.

6. Budo]vanjc społecze ń stl3 obywdc kk icgo noPI/eZ akttBjfa. e społecznościLoka]nĆj'

. s2

llekroć\r ninicjs,yn Drc!.ani.jŚl bo}a o:

Ustl\ric na|.ży p'ez to roztrhjeć ustlLvę f dnia2'l kl'.lnja 2ooj I o
pub iczncsoioNolonra.i,.ie(rj.Dz. U.z20t8r,poz 4t()zpozn.rm L



2' P.Óg.3 ic na].ży przez to .ozlmieć roczn} progEnr ]Yspółp.a.v om]ny Dąbrou'ice
zoLganizacjami cozarz]dÓrvYnlj na 20l8 rok.

3- organjffujmh poaŹłdÓR],ch nllczy Fżrf ( rczuńieć organif.cje po,arządowc ońz
podfiioly. o klórych mÓ*2 ]v al1' 3 trs, 3 usawy z dnja 21 hietnia 2oo] r o dzialxlności
Poż]'tku publicznegoi. Lvo]onlariacic (tj Dz'U'f20l3.'poz'4jofpóżn'zm'),

.4' konkuBj. nde4, plzcf 1o.o7umieć otwany koDkuisofĆi. o hórlm mow!ł ań' ll Ust 2
lŚaw} f tlni! 24 kłielnia 200] r o dfialaLności pÓ7ł1ku pub|icznego i o \Vobnlariacic
(tj' Dz U'z20l3 r. poz. 450 z Pćźn, 7rn.),

5' Dotmji nllcżypzeztorozuńjećdÓbcjcwrozumieniua|1.|26iłn22lustlrł}zdnia27
sielpnia 2009 r o fin.nsach pub]]czn,Jch |'1j. Df, U, z2at7 |' paz,fo1l zpóżn'zń )
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Zrk.cs prz.dnriororvl

cniru Dqbro]vice *Taf z or'ganizacjamj pozaŹądÓsymi lśpó]dfjałać będzje w zakresie:

l. KuItuo'.szlJki'ochron) dób.kuL|u]), jt|adycji..wszczeeólnoś.i:

1) o€aDizacji inpre7 i'negtująclch ńżne łodowiska.

7) oreadifo}'ania iwspieran ! óżnych lorń nvórczościxnys}cznej.

3) pop!la.yzacji akty$'nÓśĆi kuItutaInej,

4) inleeracji 3rup spÓ]ecfnych u' zakesic k0htrry,

5) olga| izowani a prze dŚ ięu'z ieo anyŚyca ych o asiegu lminnym i ponxd gminny]n,

ó) wspjeranie \)-dawnicts' fmdÓNania nagńd, oĘanizacjj imprcz kJkurally.h
! ańyŚyc2iyĆh promL|jqĆ)'ch wa]or! dor.bek i osiągnię.ia 3miny Dąbroi'ice:

2' ochrÓny i pDmoc.]j 7dror!]a' a lsz.fĆgó ności:

1] facewnicniadoŚqFudorYczesnejdiasnoŚyki.lehójIiacjiicdLLkaĆjiP'ozdto\'ornej,

2) wdmżanie progEnrów tempeuly.zntch d]a d7irci ] nnodzieży zagrcŻonej rvykluczcnien

3) le.|izcjj p.og.amóB sÓc ah])Ćh dia łodowisk zagfużonych 0bón\'em,

4) przc.i*dfialania a]kÓholiznro\ii innyh uaIeżnjenioń or.z \.chowania lv tŻcźwoścj.

3. KajÓ4swstwa om7 $}pocz-vnku dfieci i Dnodzioż] j



1' Dfjałali na Źdcf inlesmcji dtrÓpejskiej omz.Ó^lijank k.ńlakół j wspó}prgcy niodzy

5. UponŚfcchniaDia kuhlr], fi zyczncj i ŚPodu' a w szc2góLnosc|

I) wspie'ania k|ubós spońow}.h islo\arzysfcń pńwadzaclch dzillalność qdziedzi|ie spodtr'

?) olganizacj] ,jwodó"l mec7óu'i rozgrywek spodoru.h'

3) krz.wjcnjo aklj'rvności spoiorej Da pozjomie sDrinnyfi i podczas inprz ponadgmin.ych,

'') organizacji jńprez spoItowo rekreac],jnych o 7as]ę3u.!ńinnyn iponadgminDym.

6' |onrocy społeĆznej. \'lym pomoĆy ]odzinoń j oŚobom ]v tudnej s}'tu!.ji ż'ciowej o'az
r!'ń]vnyavanja sfans łych rodzin i osób
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FormyssPóllmcy

1' współpBca Gńjn! z organizacjani poza|ządowyn]i może mieć chankter tinMsosT

2. Folnrj. *spóIpmc} g]njn} DablÓ\ice zo€sDifacjańi pozarządow],mi obejhÓwać będą

1) w],ńianę i|lforfra.ji będącej podna\vą pNwidlowego diaeDozowdia prob]emó{'j potŹeb
nrieszkańcóv sDrin} DąbloRice' na pÓdstłwie. klóEj oPLaco$ańe będą adania

2) Ópj]]iosanie i konsu]to$anie opraco\la'i' ana|iz' prÓgmmó$] projek6l a]{rów pr'Rn]c|]
rY dziedzinŁh stBDoNiacy.h obsza|f rrajcńntch zBinlcresowdń,

3) 7arYieranje FÓrozumjeń dolycząc\th reaLificji Lvspóln!Ćh zadań iprojeklósl

.l) z|ccanie plzez Gninę Dąbrowjce do tc.|izac.jj przef organ|zac]e Po7ltządo\yc 7jdan
pub|j.zny.h na zasadach okeślonych N usta$je, klór. mo.!ą mjeć formę Posie|zenia
wtkonania zadań plbIiĆzn'ch rvraz z udzieLanjrm dotacjj n. finansorYanje ich lcnIjfacii Iub
lvspie.ania adlrj zudzielediem dotacjl n! dofinansowanie i.h reatizacji,

5) łzfroĆnienie meryloi]'czne oĘanizacji pozaźądo"''vch pop|zez olgani/o\anie przez gfrjnę
konsultacji' szkÓ]eń. wltsztatól
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7-!sady współPracl

f6ody s(osowane przy ]vsPółp|!cy z orranjzaĆjami pozat2ądo\ynl:



{Ncr.nność Ślon poLclajacx |ł l]|l\ie do sxmodzi.Ll.eo d.fini.lania
j fuzliur\xnii ]r].b 0nóq B}re[trL]ą. o .eb|oić ]niclnIe1lość ki/dej ?c nron.

pxrh]essvo po|c!.]ą.e |J Llspólp'&-v pomi.d/] s.morf4dcnr j .rgaD z..jłmi
pofaĘądo\]]nr.|.(.j nl obopólDej.h!.] \,ijctrjnr.h dzxlx]i Ia lf..Z fu7lńz\\'Mj]

c].kl)'Llność n.e!!]i..nxdł,aj]!doosjag1ieciaj.tn'jLcpsfv.he|ekló\}'rełLjzac]i2Ja|
Pr bIch]'!h \ sposób le] or ioo]V] ' osfcfe.l1v iccIo\].

|:l\nosc . poega]E.x ia (d.n ri.D Ftl {IoD] inbnng.]i o kosła.h' .|ckl!d]. .e]Jch
\!spó}P.!.\ jo| .ó\nieŻ nodk!d1 1]nmsoN!cll fxplMosan!ch ]L re.liza.ie 7adxń' a lak7e
P]o!cdLrp0ś.Po\anix p.f] N1lro17. r.aLj/.torDlY7od!ń ptrb]i./|].h'

U.zcn\a konkU'enc]i Po]cltLj4.J Ia dZjalaDju śnr zeodtrjc l obo\!i.z'r]..\n p'x\cl.
i dohqDri ob}czą'n]i. nj. nallsf.j.c]''nj \/Jj.nn]ego dob.l

6. pomocniczość po]cga ącx Ia l dfi.L.iU 1r.nŃc] o's.nifnr.lon] poza.złdo\.1n] \'dj.^!dD)]n
Złkrcsj.. |.fioe\n c0. \ykon\\uia7a{h|j \ na\ób ]r]of.sjo]u|]rl i1eInli] rl

sPosób rclIif !.ji prog.rnrU

1cc.licr.aiZacjizad|ńplb]iczńr.hn.7e7or!.trizaĆieodb!!dJdlYpzcl

x) 0o\]c.f.n'e tr!końy\x1ja nd.Ji ptb|]'n!ch' rvrxl l udzj.L.| e'n do{.. i na ri r.trso\lni. ]ch

b)\!spjcmnie \!lkon)\aiia ndJó ptrb i.z|}.h q] a7 7l dfjcIeniem dot..iL M ich doliian!o\a|ic

s7
Try|r po\volvn'.tril ifłudl dzi!lłiil konkjj k.nk(rsol{Ich llo opinnNłni. oftrt

l'on|!Ąch konkUrsrch

7lcccD. .!lL]Zacii zxdJń n!ncpL c \ t\bie onvxde!. [odku]t!. d]tb. lc pvcpjs] .d'ębnc
przc\idują inn] qb /|cccn.'

2' \ł c.h pź.onnl]dzenia o!vl(.go konkuru ohd \.!t F\olt]j. konrisj. koDku6.\ą
q sk{rd7icod]do5oib (oni5j]ot]|.(lt|ŃNfu mjnDicj]].\oLro\l)nsk]xd7ie'

J' w skłłd ko'nisji k!dkt \onc] ]vclDdZa: ] Pved!$vi.ieli \ni1i' 2 p./.Jr!\jci.lj or!!|ifa.ij
pon.zado\!ych l \'\łączctri.]n.ib rcPrcZcnfuiłc)cr ojranj,3.jc oraf i]nre PodmiÓlY Lriom..

J. PLr.i l, nr lo tu. , r. I (tu | t. d odr L/.!1



5' DÓ adań kofoilji konkLńo$eJ należy:

1) ocen. ofc|1 Pod rvzcledem fonnx|nlh, m9ytorr.c/n]nj z lrvzgiednjcniem k|]łclióN
okeśLÓn],ch w Ileścj o8|oszcnja [onkuBowcgoi

2) Nzlsanic dÓ ozupe|nicńia b.akóu' |ofr alnydj o|.fryi

3) p'zyeolowaoie pńpozy.j j w'sokośc] tlora.j i]

4]spo]fadzcnjeprotokołL''kló|ypodpGLłą\szyscyÓhecniczło'ko$ickÓncjjkonkuruÓ\!ejj

5) p.,ekazanio Prctokolu wójlo!i Gnin} Dqbto|vi.e'

6' Do czlonkóN konisji konkutrolcj bioń.c],ch udziłł Ś opinioBaniu ofcń śon'je się
ań 21Ustaw! fdnia |4 cz..rca 19ó0 ]] Kodcks tostępowania ad]njnisLmcinegÓ (|j, |)z U
7' f0 l,7 |' Po7 125,1 z pó7n Ąn )

7' Komkjx konkusol'a może dzialać bcz 0dziafu osób wsklzanlch pr7ez organiztje
Poa.ządowe h|b potlmioq wymienione \ an' 3 ujłrvy o dzjala]ności poż)tkl Plb|iczncgo
] Ó rvo]otrtarja.ie. jeŻeIi:

l] Żadna oĘmjac]a nie wskażc osób do sklldu komjsji konkuso\ej |ub

2) Nskazoneos.bY |ie wczmą Udzia]U rv pl.Ćach komisjj konkuso\yoj |ub

3) wsztstkie powolane N sk]xd komjsj i końku[orej osobt pod]e8ajł ł'}kluczeniLL na podsla\rie
ad l5 osl.2d lub afr l5ust.2f.

3' KomG]a konkUEon'a obńdJje na posiedfeniach zamkniely.|l.

9. $JpIacaĆh kom sjifrogą uczeŚnicfyć eksp9|tiposiadający specjalńlyczn9\'iedzę zd,iedzin]'
obejńują.ej zkres,jdań plb|iĆfnydr' osoby rakie mogą N}d!s!ć opinje iuczcśniczyć
wpracach konrisji z sloseDr domdczym

s3
' lriorylerowe zrdlDi, publiczne

PrioryteLoLve zadania publiczne rol

l' Kulfum.sfluka'o.hbnadóbrkultu|f i!adrcji.

2. Ochrcna iprotooc o zdrowir.

3' Kfujoznaw*wÓ oraz upoc7ynekdzicc j ńk]d7]eiy'

5' UpołsfechnilD e kultry fizycznej i śPońu'
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wisokÓść środtólv pIllowany.h na rotlu!9ę p.ogBnu

Na rtaljzację posrahu rv Iok( 20L9. na \śpółpE.e 2 Órganizaciani pozarządorvym].
zaplanowąno rr budżeĆie cminf Dab.ol]ce kMtę 1o ooo,oo fł (duiesięćtys!ęc' zloq'ch oo/loo).

srl
sposób oc.ny rcalizxcij prcgranlu

l' Micmikanri elekt'vwiośĆi.oczncgo pńg.a]nu są]

]) |jczba oreanizacji pozżądawych podcjmują.ych zadanja pub|iczne nu rzecf lokahrej

2) li.Zba o sób za.ńgaio* an!.h wrea|izacjcfadań pub|icfny.|r (v tym wo]ontari$zy)

3) |]czbaÓsób. którc by|y adres.t.fojróżDych dfia]ań PubIjcznych'

4) sysokośćłodkó\r tinonso\j.Ćh puezDaczonychrbudzctunareł|izacjcIrch zadań'

5) ]ąĆfDa lvie|kość ś.odków t]nadso]rlch ipoza tinrnsoLł]ich aangaŻorvanychp|zefo4ań]acjc
pozarządo{E na Elliza.je,adań pub]ic2ń)'ch Da rzccz mieszkańcó\

ó) Bysokość dofi nansowania uz]skanego,e łodków UDii EuroPejskiej

2' N9 podŚarvie miemikó{ zoŚanje spożądzÓn€ sp|?No7daDicf |eahzlcjipoe€mu. ł którym
będz|e za{ana ocena e|ekt)'wności Prog.amu

69

oL'c. naIi/'u'ii Prosr.ń"
Proglnobow]ąfricwok'esicod I nycz|ia20L9.Ókudo]]| grudnia20|9Dku'

!12

lnlbnn'.joo5posobi€ńrorZ.ni' PrcgraDl o.a,o przebiogu konsuliacji

ProjekI ',Roczneso plolrańl lvspótpracy G]n]n], D:]bŃticc z organizac.]ańi
pozxfądo*ynl ora7 mnymi pÓd]n otamj prwadząc)nli dfiałalność pol)lku publichego na rok
20l9'' zgÓdnie z an 5d J$. l uŚawyo dz alaInościpoż]tku puh]iczncgo ]o rvoIontariacie (tj' Dz
U' z 20l8 L, pÓf'.45o z póź|. Zn) zÓśal op0b]ikoł?n) na slrcnjo] uwlv'dabrÓ*jce'p].
uwbip'dabto\Yice,P|' a takfc n! labljc! ogłoszc|i Ulzedu cńjny w D]bfuLvicach ł'celu
pźeoro{adzcn'ł kon$|ltacj] z organiuciami poz.'r]doNymj ońZ podńiolami wyńien]onymi



waft, ] ust' 3 \w, uŚtoĘ' Konsuhacje pżeproMda 3ię ws zaŚad okreśiońych ł uchwa|e u
11162010 Rady cminy Dąbrcwice 2dnia ]4 gfudnia 2oI0 i w sprawie spo$bu konsultacji ż
oĘaniacjami pozdządowyni i podmiotmi wymignionymi w ań' ] ust' 3 uŚawy o działaln;śoi
pożylku publicżrego i o wo|ontariacje aktów prarva micjscovego w dziedzinach dÓlyczących
dżiałalnośĆi slalutoł€j lych oĘaniżaĆji'



Dane podmiotu zglaŚającćgo:

Uzalad enli. ńiioó6;ń;oy

Przedmior konsultacji:

Projekl -Rmznego !rcgr2mU Bspólptry cmin} Dąbroqice / orgAnizacjami

i:l1;ilty.T;'. ll,;i' podmiola mi prcB.dząCymi dzia|a|no"śc poi|ku

opińie i ulagj dÓ \W' Progamu

z"|ącfnik ft 2 Ao zĄźĄdrcnia Nr 572ois
\łój!a cminy Dąbrowlc.

ż dnia 31 Daździe.nika 2018 .
FORMULARZ KONSUI'TACJ]
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