Projekt
z dnia
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o dzialaności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450, poz 650, poz. 723, poz 1365) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Roczny program współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 15 października 2018 r.
ROCZNY PROGRAMWSPÓŁPRACY DZIERŻONIOWA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWAW ART. 3 UST. 3 USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKUPUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK
Rozdział 1.
Wstęp
§ 1. W celu włączenia podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania miasta na zasadzie
równoprawnego partnerstwa niezbędne jest opracowanie programu współpracy z tymi podmiotami. Program
uwzględnia specyficzne elementy współpracy z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta.
§ 2. Program określa między innymi cele, zasady i formy współpracy Gminy Miejskiej Dzierżoniów
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(Dz. U. z 2018 poz. 450, poz 650, poz. 723, poz. 1365) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zwanej dalej ustawą.
§ 3. Wskazuje na zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków
przeznaczonych na jego realizację.
§ 4. W programie określa się okres i sposób jego realizacji oraz sposób jego oceny.
§ 5. Program zawiera informacje nt. jego tworzenia i przebiegu konsultacji.
§ 6. Elementem programu jest również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Rozdział 2.
Cele programu
§ 7. 1. Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Miejską
Dzierżoniów a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Partnerstwo to
sprzyja rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców, a jednocześnie przyczynia się do rozwiązywania
problemów lokalnych poprzez aktywność obywatelską.
2. Do celów szczegółowych należy:
1) umacnianie lokalnych działań oraz stwarzanie warunków dla zwiększania aktywności społecznej
dzierżoniowian,
2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie,
3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
4) integracja środowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów,
5) promocja działalności organizacji pozarządowych,
6) otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji
konkretnego zadania publicznego,
7) wypracowanie modelu współpracy,
8) zwiększenie aktywności wspólnych zespołów o charakterze doradczym.
3. Realizacja Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy jest jednym z elementów zmierzających do osiągnięcia celów określonych
w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2020 oraz Programie Rozwoju Społecznego
Dzierżoniowa na lata 2015-2020.
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Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 8. 1. Współpraca Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.
2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadząc działalność
pożytku publicznego wspomagają Miasto w sferze realizacji zadań publicznych na zasadach i w formie określonej
w ustawie.
3. Działalność pożytku publicznego na zasadzie suwerenności prowadzona jest w zakresie odpowiadającym
działalności statutowej poszczególnych organizacji, które są niezależne oraz samodzielnie definiują i rozwiązują
problemy.
4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy uczestniczą w określaniu
potrzeb, definiowaniu zadań przeznaczonych do realizacji, oraz w ocenie ich wykonania na zasadzie partnerstwa
poprzez:
1) konsultowanie planowanych zadań,
2) tworzenie warunków dla partnerskiego wdrażania lokalnych programów,
3) wspólną ocenę podjętych działań,
4) współtworzenie standardów zadań publicznych,
5) współpracę zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
5. Miasto zapewnia jawność prowadzenia działalności pożytku publicznego poprzez:
1) informowanie organizacji pozarządowej oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy składającego
ofertę z własnej inicjatywy o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania
określonego w ofercie, o trybie zlecania zadania publicznego w drodze konkursu,
2) ogłaszanie konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce pn. organizacje pozarządowe,
w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Dzierżoniowa,
3) informowanie w sposób określony w pkt. 2 o wynikach otwartego konkursu ofert.
6. Kierując się zasadą efektywności Miasto przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych,
dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasadę
uczciwej konkurencji.
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy
§ 9. Podmiotami współpracy są z jednej strony organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do
terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w zakresie odpowiadającym jej zadaniom lub
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów bez względu na ich
siedzibę.
§ 10. Z drugiej strony podmiotem współpracy jest Gmina Miejska Dzierżoniów, ze strony której program
współpracy realizuje Burmistrz Dzierżoniowa w zakresie:
1) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy,
2) dysponowania środkami na ten cel, w ramach budżetu miasta,
3) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i ustalania składu Komisji
Konkursowych,
4) zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art.3
ust. 3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej.
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Rozdział 5.
Formy współpracy
§ 11. 1. Dzierżoniów realizuje zadania publiczne, o których mowa w ustawie, we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Współpraca ta może odbywać się
w formach finansowych i poza finansowych.
2. Finansowe formy współpracy polegają na zlecaniu podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego realizacji zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz zlecaniu realizacji
zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie, które mogą mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Poza finansowe formy współpracy polegają na:
1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działania i współdziałania w celu zharmonizowania
tych kierunków poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez Miasto i przez organizacje
pozarządowe na stronie internetowej miasta,
b) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach
sfery publicznej,
c) udostępnianie uchwał przyjętych przez organ stanowiący dotyczących współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
d) utrzymywanie bieżących kontaktów,
e) organizowanie szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych.
2) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych dotyczących działalności
statutowej organizacji pozarządowych, w tym:
a) organizowanie we wrześniu i październiku spotkań z przedstawicielami organizacji i podmiotów
działających na terenie miasta dotyczących: Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, zawierającego konkretne zadania
związane z działalnością statutową organizacji pozarządowych i podmiotów,
b) informowanie przedstawicieli organizacji o terminach sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa, na których będą
dyskutowane projekty uchwał dotyczących programów współpracy.
3) działalności Dzierżoniowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Sportu oraz Rady Seniorów
składających się z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Burmistrza Dzierżoniowa
i Rady Miejskiej, do zadań których należy:
a) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy zadań
publicznych, które mogą być realizowane w danym roku,
b) wyrażanie opinii dotyczących rocznych programów współpracy,
c) wyrażanie opinii nt. miejscowych aktów prawnych, które dotyczą działalności organizacji pozarządowych
i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
d) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych,
e) opiniowanie projektów strategii miasta,
f) wyrażanie opinii na temat funkcjonowania organizacji działających na terenie gminy oraz pełnienie funkcji
mediatora w sytuacji sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
4) wzmacnianiu potencjału organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
poprzez:
a) pomoc w organizowaniu (lub organizowanie) konsultacji, szkoleń i konferencji,
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b) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z funduszy
międzynarodowych, w szczególności z Unii Europejskiej,
c) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, które ubiegają się o dofinansowanie
z innych źródeł,
d) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
e) zachęcanie prywatnych przedsiębiorców do sponsorowania najlepszych
pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

projektów

organizacji

f) udostępnianie obiektów miejskich do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach,
5) zawieraniu umów o wykonanie inicjatywy lokalnej.
Rozdział 6.
Okres i sposób realizacji programu oraz jego ocena
§ 12. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
w art. 3.ust. 3 ustawy obejmuje okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

i podmiotami

wymienionymi

§ 13. 1. Ocena Programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi ma służyć usprawnieniu
tej współpracy poprzez wyeliminowanie jej słabych stron oraz powinna przyczyniać się do jej doskonalenia.
Ocena jest możliwa poprzez przeprowadzenie wśród organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego corocznego badania ankietowego, dotyczącego
współpracy z Miastem. Wnioski wynikające z analizy ankiet służą do poprawy i doskonalenia współpracy.
2. Miernikami efektywności Programu są:
1) liczba organizacji pozarządowych i podmiotów biorących udział w realizacji zadań publicznych na tysiąc
mieszkańców Dzierżoniowa,
2) poziom satysfakcji organizacji pozarządowych,
3) udział środków własnych organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych (liczony wielkością
środków własnych do wielkości dotacji),
4) udział dotacji na realizacje zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w stosunku do
bieżących wydatków budżetu miasta,
5) liczba osób będących adresatami zadań publicznych ujętych w programie.
Rozdział 7.
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji
§ 14. 1. Projekt Programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. tworzony jest na bazie
zadań publicznych realizowanych w roku ubiegłym oraz rozszerzany jest o wskazanie nowych zadań publicznych.
2. Projekt Programu przedkładany jest następnie przedstawicielom organizacji i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy na spotkaniach konsultacyjnych organizowanych w grupach tematycznych. Harmonogram
spotkań konsultacyjnych zamieszczany jest na stronie internetowej Miasta: www.dzierzoniow.pl oraz w bip.
3. W trakcie spotkań konsultacyjnych oraz w ciągu 5 dni po spotkaniach organizacje i podmioty składają do
programu swoje propozycje, które są następnie rozpatrywane przez Radę Sportu i Radę Seniorów w ich zakresach
działań oraz przez Dzierżoniowską Radę Działalności Pożytku Publicznego, która rozpatruje wszystkie zgłoszone
do Programu propozycje.
4. Po przeprowadzeniu konsultacji projekt Programu uwzględniający propozycje organizacji i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 przedkładany jest przez Burmistrza Radzie Miejskiej Dzierżoniowa w celu jego
uchwalenia.
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Rozdział 8.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert
§ 15. 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Burmistrza Dzierżoniowa w celu opiniowania ofert
złożonych do konkursów, niezwłocznie po upływie terminu ich składania w terminie wskazanym w ogłoszeniu
o konkursie.
2. Zasady działania komisji konkursowych:
1) pracami komisji kieruje przewodniczący, a w sytuacji jego nieobecności jego zastępca,
2) komisja obraduje przynajmniej w składzie 3-osobowym,
3) przygotowanie propozycji wyboru ofert (oferty) i podziału środków pomiędzy oferentami,
4) sporządzenie protokołu z prac komisji oraz przekazanie go do zatwierdzenia Burmistrzowi Dzierżoniowa,
5) obsługę administracyjno-biurową komisji prowadzi odpowiednia komórka organizacyjna Urzędu.
3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji
dokonuje Burmistrz Dzierżoniowa.
Rozdział 9.
Przedmiot współpracy i priorytetowe zadania publiczne
§ 16. 1. Przedmiotem współpracy Gminy Miejskiej Dzierżoniów z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego są zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. W 2019 r. realizowane będą następujące priorytetowe dla Miasta zadania publiczne w sferach zadań
publicznych, o których mowa poniżej.
3. Zadania w zakresie pomocy społecznej. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, odbywać się będzie
poprzez wspieranie m. in. następujących zadań:
1) pomoc społeczna dla seniorów z Dzierżoniowa znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wraz z organizacją
dodatkowych zajęć kulturalnych i organizacją różnych form zajęć i wypoczynku,
2) prowadzenie i zapewnienie 90 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego,
3) prowadzenie jadłodajni i świetlicy wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym,
4) organizacja aktywnych sposobów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, szeroko rozumianej pomocy
społecznej w tym także organizacja działań kulturalnych dla mieszkańców Dzierżoniowa,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
4. Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizacja zadań
w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie poprzez
wspieranie m. in. następujących zadań:
1) ochrona zdrowia poprzez rehabilitację kobiet niepełnosprawnych z Dzierżoniowa,
2) urozmaicenie oferty rehabilitacyjnej dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym z Dzierżoniowa w tym
zakup sprzętu do rehabilitacji,
3) ochrona zdrowia poprzez organizację różnego rodzaju zajęć rehabilitacyjnych, usamodzielniających oraz
aktywizujących zawodowo,
4) wspieranie zajęć rehabilitacyjnych z dogoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Dzierżoniowa,
5) wspieranie rodzin i opiekunów w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi
przebywającymi w środowisku domowym w obrębie Dzierżoniowa,
6) realizacja programu pn.: „Złota rączka",
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
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5. Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Realizacja zadań w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności odbywać się będzie poprzez wspieranie m. in. następującego zadania: upowszechnianie edukacji
związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwem komunikacyjnym, w tym szkolenie z pierwszej pomocy
przedmedycznej,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
6. Zadania w zakresie nauki, edukacji, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania oraz turystyki,
krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży. Realizacja zadań w/w zakresach odbywać się będzie poprzez
wspieranie m. in. następujących zadań:
1) organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa,
2) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa,
3) organizacja zajęć dla dzieci poszerzających wiedzę kulturową oraz regionalną,
4) międzypokoleniowa integracja środowisk dzierżoniowskich,
5) organizacja uroczystej gali w ramach działań służących wspieraniu edukacji,
6) organizacja różnych form wypoczynku i zajęć wraz z organizacją imprez turystyczno-krajoznawczych,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
7. Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Realizacja zadań
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego odbywać się będzie poprzez
wspieranie m. in. następujących zadań:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
2) profilaktyczna sterylizacja=ograniczenie bezdomności zwierząt
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
8. Zadania w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowej. Realizacja zadań
w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowej odbywać się będzie poprzez
wspieranie m. in. następujących zadań:
1) sakralny śpiew chóralny w Dzierżoniowie,
2) świetlicowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa wraz z realizacją programu "Na boisku
zdrowo i wesoło",
3) ochrona dziedzictwa kulturalnego Dzierżoniowa poprzez przygotowanie materiałów merytorycznych do
wydania Rocznika Dzierżoniowskiego oraz prowadzenie kroniki Dzierżoniowa,
4) zorganizowanie konkursu dla mieszkańców Dzierżoniowa pn. „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”,
5) popularyzowanie wiedzy dotyczącej oświaty, wychowania i wartościowego sposobu życia wśród mieszkańców
Dzierżoniowa,
6) popularyzowanie idei Ruchu Niewidomych oraz organizacja spotkań integracyjnych wraz z zorganizowaniem
zajęć chóralnych oraz organizacją zajęć sportowych,
7) zorganizowanie finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
8) dzieje naszej małej ojczyzny po 1945 r. we wspomnieniach najstarszych mieszkańców Dzierżoniowa przygotowanie do opracowania kolejnego tomu,
9) udział mieszkańców Dzierżoniowa w konkursach lotów gołębi pocztowych,
10) organizacja zajęć kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Dzierżoniowa w tym organizacja festynów,
11) obsługa fotograficzna imprez miejskich oraz organizacja wystaw fotograficznych,
12) kontynuacja rozwoju zasobów społecznego cyfrowego archiwum Dzierżoniowa,
13) propagowanie i pielęgnowanie tradycji ludowych,
14) organizacja i udział mieszkańców Dzierżoniowa w zajęciach w modelarni,
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15) popularyzowanie i upowszechnianie muzyki jazzowej wśród mieszkańców Dzierżoniowa,
16) opracowanie i wydanie albumu książkowego o tematyce dotyczącej Dzierżoniowa,
17) prowadzenie zajęć brydżowych z mieszkańcami Dzierżoniowa, udział w sekcji brydża sportowego
w rozgrywkach ligi okręgowej,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
9. Zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Realizacja zadań w w/w zakresie podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej odbywać się będzie poprzez wspieranie m. in. następujących zadań:
1) podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko inwalidów wojennych RP,
2) podtrzymywanie tradycji narodowej przez dzierżoniowskie środowisko kombatantów wraz z organizacją
pomocy kombatantom,
3) podtrzymywanie tradycji i kultury kresowej przez mieszkańców Dzierżoniowa pochodzenia kresowego wraz
z organizacją „Dnia Kresowiaka”,
4) podtrzymywanie tradycji narodowej poprzez udział w świętach państwowych i rekonstrukcjach bitew,
5) podtrzymywanie tradycji narodowej oraz organizacja spotkań mieszkańców, którzy przeżyli II wojnę światową,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
10. Zadania w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
odbywać się będzie poprzez realizację m. in. zadania pn.: wspieranie i upowszechnianie działalności kulturalnej
żydowskiej mniejszości narodowej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
11. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Realizacja zadań w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej odbywać się będzie poprzez wspieranie m. in. następujących zadań:
1) organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach karate kyokushin,
2) organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i wyścigach kolarskich i BMX,
3) organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki siatkowej,
4) organizacja i udział młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki nożnej w tym udział dzieci
i młodzieży w projekcie pn.: „Dzieci na stadionie-uczymy się dopingu”,
5) organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i meczach piłki ręcznej wraz z organizacją
turnieju Brick Cup,
6) udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach pływackich na basenie oraz nauka
i doskonalenie pływania,
7) udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach zapaśniczych, ju jitsu i MMA,
8) udział mieszkańców Dzierżoniowa w treningach i turniejach gry w bule,
9) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa, w tym organizacja
„Turnieju Piłki Siatkowej”,
10) aktywizacja sportu dziecięcego obejmującego dyscypliny piłkarskie w ramach uczniowskich klubów
sportowych,
11) organizacja i udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i turniejach taekwon-do oraz kickboxingu,
12) organizacja i udział mieszkańców Dzierżoniowa w treningach i turniejach tenisa ziemnego,
13) organizacja imprez sportowych dla dzieci niepełnosprawnych,
14) udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w trialu,
16) udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach w boksie,
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17) organizacja i udział mieszkańców z Dzierżoniowa w Mistrzostwach Polski Kibiców Sportowych-najlepszych
znawców sportu,
18) udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w zajęciach koszykówki wraz ze zgłoszeniem udziału w lidze
koszykówki, organizacją meczów i turnieju koszykówki ulicznej w Dzierżoniowie,
19) organizacja Olimpiady Specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych z Dzierżoniowa,
20) szkolenie najmłodszych dzieci i młodzieży w piłce ręcznej pn.: „Rzucam, chwytam, walczę",
21) organizacja i udział najmłodszych mieszkance Dzierżoniowa w zajęciach rekreacyjnych i sportowych
elementami piłki nożnej i ekwilibrystyki,
22) organizacja i udział mieszkańców Dzierżoniowa w zajęciach capoeiry,
23) organizacja zajęć fitness dla dzieci i młodzieży w Dzierżoniowa,
24) organizacja zajęcia trójboju siłowego oraz zajęć ze sportów siłowych dla dzieci i młodzieży,
25) organizacja zajęć z gimnastyki artystycznej, akrobatycznej i sportowej,
26) organizacja zajęć fizycznych mających na celu dbałość o zdrowie, poprawę postawy i prawidłowy rozwój
psychofizyczny,
27) nowa ja - organizacja zajęć ruchowych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego odżywiania, kultury
fizycznej i wizażu
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
12. Zadania w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami. Realizacja zadań w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami odbywać się będzie poprzez wspieranie m. in. następujących zadań:
1) organizacja pobytu drużyn i grup młodzieżowych w ramach współpracy z miastami partnerskimi,
2) organizacja współpracy partnerskiej z seniorami w miastach partnerskich,
3) organizacja współpracy partnerskiej mieszkańców Dzierżoniowa z miastami partnerskimi,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
13. Zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. Realizacja zadania w zakresie promocji i rozwoju
wolontariatu odbywać się będzie poprzez wspieranie m. in. zadania pn.: prowadzenie Dzierżoniowskiego Centrum
Wolontariatu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
14. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Realizacja zadań w zakresie
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym odbywać się będzie poprzez wspieranie m. in. zadań pn.:
1) popularyzacja zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
2) propagowanie informacji dotyczącej seniorów poprzez wydawanie kwartalnika informacyjnego dla seniorów
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
15. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizacja zadań z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym odbywać się będzie poprzez wspieranie następujących
zadań:
1) organizacja i udzielanie pomocy psychospołecznej dla dzieci i młodzieży,
2) dofinansowanie wydatków Klubów Abstynenta,
3) wspieranie członków rodzin z problemem uzależnienia (udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej),
3) organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki przeznaczonych dla dzieci najmłodszych,
4) prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
5) organizacja festynów sportowo-profilaktycznych pn.: "Nowy rok szkolny bez nałogów",
6) prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży połączonych z nauką pływania oraz
dożywianiem,
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7) organizacja zajęć profilaktycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży pochodzących z Dzierżoniowa wraz
z dożywianiem
8) organizacja działań edukacyjno-zdrowotnych z zakresu wiedzy uzależnień od alkoholu i narkomanii,
9) kształtowanie zdrowego stylu życia bez używek,
10) organizacja zajęć profilaktycznych pn.: „Nie piję, nie biorę, nie palę bo...”,
11) zorganizowanie i prowadzenie świetlicy środowiskowej wraz z prowadzeniem zajęć opiekuńczych
i profilaktycznych dla młodzieży z Dzierżoniowa,
12) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy domowej, w tym na
zabezpieczenie warunków mieszkaniowych w sytuacjach kryzysowych,
13) prowadzenie zajęć opiekuńczych i profilaktycznych dla młodzieży z Dzierżoniowa pn.: „Młodzi wolni od
uzależnień",
14) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla rodzin z dysfunkcjami,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
16. Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa
odbywać się będzie poprzez wspieranie m. in. następujących zadań:
1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej,
2) organizacja różnych form wypoczynku i zajęć harcerzy wraz z organizacją imprez turystyczno-krajoznawczych
3) propagowanie wśród mieszkańców Dzierżoniowa turystyki w Górach Sowich
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
17. Na realizację zadań publicznych wynikających z Rocznego Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi zaplanowano środki ujęte w tabeli wg wskazanych zakresów.
Lp.

Nazwa działu

1

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Ratownictwo i ochrona ludności
Edukacja, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie oraz turystyka, krajoznawstwo i wypoczynek dzieci
i młodzieży
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Kultura, ochrona dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji narodowej
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
Promocja i rozwój wolontariatu
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Turystyka i krajoznawstwo
Razem

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Planowana kwota
dotacji w 2019 r.

334 600,110 500,6 500,49 000,100 000,162 100,31 000,1 209 800,44 000,5 000,30 000,196 050,3 000,61 000,2 342 550,-
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Uzasadnienie
do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o dzialaności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
1. Cel i przewidywane skutki:
Celem projektu uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa jest przyjęcie Rocznego Programu Współpracy
Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art 3 ust 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny:
Ustawa z 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje administracji
samorządowej współpracować z organizacjami pozarządowymi i uchwalić Roczny program współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
W związku z czym zgodnie z art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - organ
stanowiacy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalenia Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3, po wcześniejszych konsultacjach
projektu programu.
Konsultacje z przedstawicielami
organizacji
pozarzadowych odbyły się
14 i 17 września br. Następnie odbyły się spotkania z Radą Sportu (18 września br.), Radą Seniorów
(18 wrzesnia br.) oraz z Dzierżoniowską Radą Działalności Pożytku Publicznego(19 września br.). Wszystkie
organy konsultacyjne wydały pozytywne opinie dotyczące programu współpracy zgodnie z art 5a pkt 2a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:
Program współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art 3 ust
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest najważniejszym dokumentem regulującym
współpracę samorządu z III sektorem i co roku uchwalany jest przez Radę Miejską. Program wynika nie tylko z
ustawowego obowiązku, ale stanowi przejaw kształtowania partnerskiej współpracy Dzierżoniowa z organizacjami
pozarzadowymi.
Po raz kolejny projekt programu został poddany procesowi konsultacji. Pierwszym elementem konsultacji jest
rozesłanie projektu na skrzynki elektroniczne do tych wszystkich przedstawicieli organizacji pozarzadowych,
udostępnienie projektu go w Biuletynie Informacji Publicznej, następnym elemntem konsultacji są spotkania
bezpośrednie z przedstawicielami organizacji pozarzadowych, które w tym roku odbyły się 14 i 17 września. Na te
spotkania wysłano pisemne zaproszenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, ponadto w Biuletynie
Informacji
Publicznej
także
umieszczono
zaproszenie
wraz
z harmonogramem spotkań. Po przeprowadzeniu konsultacji bezpośrednich, program został poddany konsultacjom
Radzie Sportu, Radzie Seniorów oraz Dzierżoniowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Wszystkie trzy
rady wydały uchwały w których wydają pozytywna opinię dotyczącą Rocznego Programu Współpracy
Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o
dziąłalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r., co jest wymogiem art. 5a pkt 2 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Opinie te są załączone do projektu uchwały.
Projekt uchwały zawiera 91 zadań publicznych. Pierwsze konkursy na realizację nowych zadań zostaną
ogloszone po 16 listopada 2018 r. Program współpracy na 2019 r. powstał na bazie programu z 2018 r.
i został uzupełniony o nowe zadania, które zostały zgłoszone podczas trwania konsultacji społecznych
i które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Rady. Dokonano także scalenia 3 zadań w jedno zadanie. Wpisano
także 8 nowych zadań, nie wykreślono żadnego.
4. Konsekwencje finansowe dla budżetu miasta:
Wysokość środków finansowych na realizację zadań wynikających z Rocznego Programu współpracy
Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. zostanie ujęta w działach i rozdziałach projektu
budżetu miasta na 2018 r.
5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:
Odbiorcy wewnętrzni: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Inżynierii Miejskiej, Biuro Promocji i
Biuro Rady Miejskiej
Odbiorcy zewnętrzni: Wojewoda Dolnośląski
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