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Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr ZSP.0050.56.2022 

Wójta Gminy Suchy Dąb 
z dnia 12.10.2022r. 

 

PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Współpracy Gminy Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 

                  

      PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2022r.poz.559) 

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

       (t. j. Dz .U. z 2022r.poz.1327) 

                                                                PRZEPISY OGÓLNE 

§1 1.Ilekroć w Programie współpracy Gminy Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, zwanym 

dalej Programem jest mowa o: 

1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Suchy Dąb, 

2) Gminie – należy rozumieć Gminę Suchy Dąb, 

3) organizacjach- rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.2 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalności na terenie gminy lub na 

rzecz jej mieszkańców, 

4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o  wolontariacie (t. j. Dz .U. z 2022r. poz 1327) 

5) konkursie- należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust.2 ustawy  

                                                       CEL WSPÓŁPRACY  

§2 1.Celem głównym programu jest realizowanie zadań publicznych gminy oraz upowszechnianie działań 

organizacji pozarządowych zmierzających do rozwoju Gminy Suchy Dąb i poprawy jakości życia jej 
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mieszkańców poprzez zwiększenie swojego udziału we wprowadzaniu nowych rozwiązań  

i realizacji zadań społecznych. 

2.Celami szczegółowymi są : 

1) wzrost świadomości społecznej na temat działalności organizacji pozarządowych, 

2) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwoju aktywności społecznej  i poprawa jakości ich życia, 

3) umacnianie świadomości lokalnej społeczności poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę, 

4) zwiększanie świadomości u mieszkańców zdrowego trybu życia, 

6) wspieranie i promocja organizacji pozarządowych w zakresie realizacji ich zadań publicznych.  

                                                ZASADY WSPÓŁPRACY 

§3 1.Współpraca Gminy Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego opiera się zasadach: 

1) partnerstwa: strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań oraz 

szukają wspólnie najlepszych rozwiązań realizacji tych zadań. 

2) pomocniczości: powierzanie przez Gminę organizacjom pozarządowym realizacji zadań własnych oraz 

zapewnienie przez organizacje ich wykonania w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.  

3) suwerenności: wykonując zadania na zlecenie samorządu organizacje powinny działać w ramach 

obowiązujących przepisów, procedur i uregulowań prawnych; 

4) efektywności: dokonywanie wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni celowość  

i oszczędność realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów. Gmina oczekuje 

od organizacji innowacyjnych projektów, rzetelnej realizacji przyjętych zadań, wywiązywania się z zobowiązań 

merytorycznych, finansowych i sprawozdawczych; 

5) uczciwej konkurencji - równy dostęp do informacji w zakresie wykonywanych działań zarówno przez 

podmioty publiczne jak i niepubliczne oraz obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu 

oceny tych działań i podejmowaniu decyzji w sprawie ich finansowania, 

6) jawności - wszelkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome 

i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji. 

     

ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY 

§4 1.Podmiotami współpracy są: 

1) Gmina; 

2) organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie gminy Suchy Dąb oraz działające na rzecz 

mieszkańców gminy Suchy Dąb. 

§5 Zakres przedmiotowy programu obejmuje zadania publiczne, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy, w zakresie 

odpowiadającym zadaniom Gminy Suchy Dąb. 
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KATALOG PRIORYTETOWYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH PLANOWANYCH DO UJĘCIA 

W ROCZNYM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY GMINY SUCHY DĄB Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023 

§6 

         OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA LUDNOŚCI I RATOWNICTWO   

1 
Promocja programów zdrowotnych i zdrowego trybu życia w celu uświadomienia mieszkańców jak 

zapobiegać i walczyć z pandemią i innymi chorobami cywilizacyjnymi 

2 
Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin  

i osób w celu zapobiegania patologiom na terenie Gminy Suchy Dąb 

3 
Organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Suchy Dąb dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi,  

4 

Organizacja szkoleń, ćwiczeń, warsztatów dla społeczności lokalnej mających na celu propagowanie 

działań w zakresie ochrony ludności i ratownictwa w szczególności: udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej osobom poszkodowanym, działań podejmowanych podczas ewakuacji, udzielanie pomocy 

ratowniczej w sytuacjach zagrożeń, działania edukacyjne i profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa, 

edukacja w zakresie ochrony ludności i ratownictwa podczas klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych,  

                                                    EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT  

1 
Organizacja warsztatów ekologicznych mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców 

o globalnym zagrożeniu środowiska. 

                                                                KULTURA I SPORT  

1 
Organizacja imprez kulturalnych poprzez kultywowanie tradycji żuławskich na terenie Gminy Suchy Dąb,  

2 
Organizacja wydarzeń kulturalnych w szczególności: przeglądów, występów, spektakli, konkursów, 

plenerów, jubileuszowych lub cyklicznych wydarzeń kulturalnych wzbogacających życie kulturalne gminy. 

3. Organizacja zajęć sportowych w okresie ferii i wakacji szkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. 

4. 

Prowadzenie i rozwój drużyn sportowych w celu wykorzystania potencjału i jednocześnie rozwoju 

umiejętności dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suchy Dąb oraz organizacja gminnych rozgrywek 

sportowych, zawodów oraz  turniejów pod Patronatem Wójta Gminy Suchy Dąb. 

 

                                                   TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO 

1 
Zorganizowanie plenerowych warsztatów artystycznych w sołectwach dla mieszkańców w celu aktywizacji 

lokalnej społeczności  i promocji zabytków na terenie gminy Suchy Dąb  
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2. 
Zorganizowanie biegów i rajdów zabytkowych, które będą atrakcją, aktywizacją mieszkańców oraz 

promocją Gminy  

3. 
Organizacja spotkań plenerowych z historykami, sympatykami zabytków, które pobudzą  

w mieszkańcach zainteresowanie historią, kulturą i architekturą Gminy Suchy Dąb 

 

§ 7 Przedstawiony w § 5 katalog priorytetowych zadań publicznych realizowanych w roku 2023 nie wyklucza 

możliwości powierzenia podmiotom Programu innych zadań publicznych pozostających w zakresie zadań Gminy. 

                                                                          FORMY WSPÓŁPRACY 

§  8 1.Gmina podejmuje współpracę z organizacjami w formie: 

1) wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

2) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach   

poprzez organizację imprez kulturalno-promocyjnych, dotyczących gminy i regionu, imprez sportowych, 

współorganizowanie konferencji, szkoleń oraz warsztatów) 

3)udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie  

z innych źródeł, 

4) współdziałania z organizacjami w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,                           

5) udzielania w miarę możliwości wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego w szczególności 

poradnictwa i doradztwa, udostępniania sal, pomieszczeń w celu realizacji zadań organizacji pozarządowych. 

6) obejmowanie Patronatem Wójta Gminy Suchy Dąb przedsięwzięć kulturalno-sportowych; 

7) promocja działań organizacji pozarządowych na terenie Gminy Suchy Dąb; 

2. Przy współpracy finansowej preferowane będą projekty finansowane zewnętrznie ( ze środków     

 pozabudżetowych). 

                                                            SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU  

§9 1.Program współpracy z organizacjami na 2023 rok będzie realizowany poprzez: 

1)  otwarte konkursy ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych określonych w ustawie, 

2) zlecenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w art.19a 

ust.1 ustawy. 

3) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

4) współpracę na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji  

i jawności. 

                                 OKRES I ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU  

§10 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok obowiązuje od 01 

stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.   

§11 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez 
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organizacje w projekcie uchwały budżetowej Gminy Suchy Dąb na 2023 rok prognozuje się na kwotę 

434 000 zł.  

 

l. p Prognozowana Kwota Dotacji Obszar Współpracy 

1 352.000 złotych OCHRONA ZDROWIA,  POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA 

LUDNOŚCI I RATOWNICTWO 

2 5 000 złotych EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT 

3 70 000 złotych KULTURA I SPORT 

4 7 000 złotych TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO 

Ostateczna wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie okreś lona w budżecie 

Gminy na 2023 rok. 

 

 SPOSÓB TWORZENIA, PRZEBIEGU KONSULTACJI I OCENY REALIZACJI PROGRAMU  

§12  1. Program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres   jego obowiązywania. 

2.Za tworzenie programu i przeprowadzenie konsultacji odpowiada pracownik merytoryczny ds. społecznych 

i promocji. 

3.Konsultacje programu opierają się w szczególności na zasadach określonych w uchwale Nr 0007.XII.96.11 

Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 września 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Suchy 

Dąb w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

4. Po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust.3, projekt programu wraz z uwagami wniesionym 

przez uprawnione podmioty przedkładany jest Radzie Gminy Suchy Dąb w celu uchwalenia. 

§13 1. Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie oceniana według następujących 

mierników: 

1) liczba otwartych konkursów ofert, 

2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 

3) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego, 

4) liczba umów zerwanych lub unieważnionych, 

5) liczba zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

6) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych 

2. Wójt Gminy Suchy Dąb składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni, w terminie do 

dnia 31.05.2023 r. 
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TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA  

OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 

 

§14 1. Jednym z kryteriów przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w sekret ariacie Urzędu 

Gminy, ul. Gdańska 17,83-022 Suchy Dąb, do której należy dołączyć:  

1) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art.9 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odnosząc się do zadania publicznego  

2) kserokopię aktualnego statutu organizacji pozarządowej,   

2. Oferty złożone po terminie lub niekompletne podlegają odrzuceniu.  

3. Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniem Wójta Gminy Suchy Dąb w celu opiniowania ofert na realizację 

zadania publicznego. 

4. Skład Komisji konkursowych, o których mowa w §14 ust. 3 określony zostanie według przesłanek  

w art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

5. Zadaniem Komisji jest dokonywanie oceny ofert złożonych na powierzanie lub wsparcie realizacji zadań 

publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2022 oraz przedstawienie Wójtowi opinii w sprawie wyboru ofert oraz 

podziału środków finansowych. Wójt ostatecznie zatwierdza wybór podmiotów oraz wysokość udzielonej dotacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


