
 

 

 

PROTOKÓŁ 

z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

 

 

Przedmiot konsultacji:  

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego 

na 2022 rok” 

 

Tryb konsultacji: 

Uchwała Nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Dębnica Kaszubska 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 publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Dębnica Kaszubska w dziedzinach 

dotyczących statutowej tych organizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dębnica Kaszubska – listopad 2021 r. 



 

 

 

I. Postawa prawna konsultacji 

1. Art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 poz. 1372 i 1834)  

2. Art. 5a ust. 1 i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020 r., z 2021 r. poz. 

1038, 1243 i 1535) 

3. Uchwała Nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 21 listopada 2012 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Dębnica Kaszubska w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

4. Zarządzenie 171/2021 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 20 października 2021 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu 

współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”. 

 

II. Cel konsultacji 

Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym i innym 

podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego z terenu Gminy Dębnica Kaszubska 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica 

Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku 

publicznego na 2022 rok”  i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie 

konsultowanego dokumentu. Konsultacje skierowane były do organizacji prowadzących 

działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w zakresie 

odpowiadającym jej zadaniom. 

 

III. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu 

współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”. 

 



IV. Termin i formy konsultacji  

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze 

pożytku publicznego na 2022 rok”  przeprowadzono od dnia ogłoszenia zarządzenia nr 171/2021 

Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, tj. od 20 października do dnia 10 listopada 2021 r.  

Informacje o rozpoczęciu konsultacji opublikowano 20 października 2021 r.: 

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska www.debnicakaszubska.eu; 

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje z mieszkańcami Gminy 

Dębnica Kaszubska, 

oraz  umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Dębnica Kaszubska. 

 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące 

działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w zakresie 

odpowiadającym jej zadaniom. miały możliwość wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok w 

następujących formach:  

1) na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacji stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia 

171/2021 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dn. 20 października 2021 r., przesłanej na adres 

Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska ul. ks. A. Kani 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska  lub złożonej 

w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w godz. pracy: pon. 8.00 – 

17.00 ; wt. - czw. 7.00 – 15.00 ; pt. 7.00 – 13.00. O zachowaniu terminu konsultacji decydowała 

data wpływu pisemnej opinii do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska. 

 

V. Zakres konsultacji 

Konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz 

innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Dębnica 

Kaszubska mógł zgłosić uwagi do projektu programu.  

 

VI. Podmioty biorące udział w konsultacjach  

W ramach konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w 

sferze pożytku publicznego na 2022 rok” wpłynął jeden formularz, którego podmiotem 

zgłaszającym było Stowarzyszenie Aktywne Mazury z siedzibą w m. Wydminy w woj. warmińsko-

http://www.debnicakaszubska.eu/


mazurskim.  W związku  z faktem, że konsultacje zarządzone zostały z organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w zakresie 

odpowiadającym jej zadaniom zwrócono się z prośbą do prezesa Stowarzyszenia o wskazanie gdzie, 

i w jakim zakresie Stowarzyszenie Aktywne Mazury prowadzi działalność na terenie gminy Dębnica 

Kaszubska.  Prezes stowarzyszenia nie udzielił odpowiedzi powołując się na brak podstaw 

prawnych, pomimo, że uczestników konsultacji wskazywało zarządzenie 171/2021 z dn. 

20.10.2021 r. wydane przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska. Nie udało się dotrzeć do statutu 

stowarzyszenia, który zawiera zapis dotyczący terenu działania organizacji pozarządowej. 

Stowarzyszenie nie składało również ofert w  ramach ogłaszanych przez Gminę Dębnica 

Kaszubska otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, jak i nie składało ofert w 

trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy 

podmiot jest uprawniony do brania udziału w konsultacjach uwagi wniesione przez stowarzyszenie 

zostały poddane analizie. 

 

VII. Uwagi, opinie, wnioski i propozycje zgłoszone w ramach konsultacji  

Stowarzyszenie Aktywne Mazury zaproponowało zmiany w 10 punktach konsultowanego 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica 

Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku 

publicznego na 2022: 

1) „§ 1 - po pkt 4) dodanie pkt 5) w brzmieniu: « „5) Gminie – rozumie się przez to Gminę 

Dębnica Kaszubska.” » 

  

Po analizie postanowiono dodać zapis, by usystematyzować treść „Rocznego programu 

współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”. Uwagę 

uwzględniono. 

 

2) „§ 2 ust. 1 - usunięcie słów « „Dębnica Kaszubska” » 

Po dodaniu pkt. 5) w § 1 poprawka została naniesiona; 

 

3) § 3 - nadanie nowego brzmienia: 

« „§ 3. Zasady współpracy  



1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego jest realizowana na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, równości szans.  

2. Zasada pomocniczości oznacza uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podziału zadań 

między sektorem publicznym a sektorem pozarządowym, ukierunkowane na wzmacnianie 

obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczanie interwencjonizmu administracji lokalnej.  

3. Zasada suwerenności stron polega na tym, że strony mają prawo do niezależności i odrębności 

w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.  

4. Zasada partnerstwa oznacza, że strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu 

problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację oraz wypracowywaniu 

najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych 

procesach.  

5. Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych 

rezultatów w realizacji zadań publicznych przy jak najmniejszych nakładach.  

6. Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności zakładają kształtowanie przejrzystych zasad 

współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego 

oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.  

7. Zasada równości szans rozumiana jest jako uznanie różnic i różnorodności mieszkańców Gminy 

oraz stworzenie równych warunków rozwoju dla każdej jednostki w Gminie.” » 

Zasady na jakich odbywa się współpraca organów administracji publicznej z 

organizacjami pozarządowymi określa art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie zwana dalej „ustawą”. Nie wprowadzono do treści 

programu definicji zasad współpracy, ponieważ są one dostępne na stronie internetowej 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie wprowadzono do treści programu 

współpracy zapisu dotyczącego równości szans i tym samym definicji tej zasady mając na 

uwadze fakt, że  zasadę równości szans i niedyskryminacji gwarantują m.in. art. 32. i art. 

33. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w brzmieniu: « „Art. 32. 

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez 

władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 

społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna 

w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, 

społecznym i gospodarczym. 2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo 

do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę 



jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, 

pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.” » Ponadto prawo 

równości szans gwarantują m.in.: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 

z dnia 13 grudnia 2006 r. ratyfikowana przez Polskę dnia 6 września 2012 r., której celem, 

określonym w art. 1, jest popieranie, ochrona i  zapewnienie pełnego i równego 

korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby 

niepełnosprawne. Pojęcie « „osoby niepełnosprawne"» obejmuje osoby, które mają 

długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie 

zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny 

udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Oraz  Traktat o Unii 

Europejskiej, który w art. 3 głosi, iż Unia « „zwalcza wykluczenie społeczne i 

dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet 

i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka"». W związku z 

powyższym uwagi nie uwzględniono. 

4) § 5 ust. 1 usunięcie słów « „Dębnica Kaszubska” » 

 

Po dodaniu pkt. 5) w § 1 Programu poprawka została naniesiona; 

 

5) „§ 5 ust. 2 usunięcie słów „Dębnica Kaszubska” we wstępie do wyliczenia oraz dodanie po pkt 

3) pkt 4) w brzmieniu: « „4) udzielania pożyczek, gwarancji i zabezpieczeń.” » 

 

Po dodaniu pkt. 5) w § 1 Programu poprawka została naniesiona. Nie uwzględniono 

dodania pkt. 4 w ww. brzmieniu, ponieważ zapis wynika z art. 5 ust. 8 ustawy i mówi, że: 

„Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, na realizację 

zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach”. 

Ustawodawca daje więc możliwość współpracy o tym charakterze, natomiast  program 

współpracy w swoim założeniu zawiera formy, które w szczególności należy uwzględnić 

w trakcie jego realizacji. Jest to katalog otwarty, który zawiera przykładowe wyliczenie 

form współpracy. 

 

6) „§ 5 ust. 3 usunięcie słów « „Dębnica Kaszubska” » we wstępie do wyliczenia, nowe brzmienie 

pkt 2) oraz dodanie po pkt 6) pkt od 7) do 16) uszczegóławiające formy współpracy w brzmieniu: 



« „7) budowania partnerstw w celu realizacji wspólnych projektów i inicjatyw lokalnych;  

8) włączania organizacji pozarządowych do współpracy regionalnej, ponadregionalnej i 

międzynarodowej;  

9) udostępniania sal, pomieszczeń i sprzętu technicznego w celu realizacji zadań statutowych 

organizacji;  

10) udostępniania na preferencyjnych zasadach lokali, budynków i gruntów komunalnych;  

11) popularyzacji działalności organizacji na stronie internetowej Gminy;  

12) udzielania wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego, w szczególności 

poradnictwa i doradztwa;  

13) nieodpłatnego przekazywania organizacjom zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu i 

wyposażenia biurowego;  

14) przekazywania materiałów promocyjnych;  

15) inicjatywy legislacyjnej;  

16) inicjatywy lokalnej” » 

 

Po dodaniu pkt. 5) w § 1 poprawka została naniesiona. Formy współpracy organów 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa art. 5 ust. 2 pkt. 1 – 7  

ustawy. Konsultowany program wymienia przykładowe, najczęstsze na terenie Gminy 

formy współpracy ustalone w oparciu o dotychczasową współpracę z organizacjami 

pozarządowymi. Jednakże jest to katalog otwarty, który nie wyłącza innych form 

współpracy. W związku z powyższym uwagi nie uwzględniono;  

 

7) „§ 6 usunięcie jednostki redakcyjnej « „ustęp” » oraz dodanie po pkt 5) pkt 6) i 7)  

w brzmieniu:  

« „6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

7) działalność na rzecz osób starszych;  

8) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działania wspomagające rozwój demokracji.” » 

 

Po analizie zapisu dokonano usunięcia jednostki redakcyjnej „ustęp”. W programie 

zgodnie z art. 5a ust. 4 pkt. 5 ustawy wskazane zostały priorytetowe zadania publiczne 

przewidziane na 2022 rok. Zaplanowano je  w oparciu o propozycje zadań składane przez 

organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska 

oraz kontynuację dotychczasowych działań w sferze pożytku publicznego. Propozycja 



rozszerzenia katalogu zadań priorytetowych nie została uwzględniona biorąc pod uwagę 

m. in. fakt działania na rzecz osób starszych w ramach Programu Srebrna Sieć II 

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2022. Ponadto zgodnie z art. 12 

ustawy organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację 

zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w 

tym przez organy administracji publicznej. 

 

8) « „§ 9 nadanie nowego brzmienia  

„§ 9. Wysokość środków planowanych na realizację programu  

Gmina współpracuje z organizacjami w ramach uchwalonego programu współpracy, przyznając 

środki finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł w 2022 roku, z podziałem na:  

1) 500 000,00 zł – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;  

2) 100 000,00 zł – wydarzenia kulturalne i edukacyjne;  

3) 100 000,00 zł – nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży;  

4) 80 000,00 zł – ochrona zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań 

na rzecz osób niepełnosprawnych;  

5) 90 000,00 zł – wypoczynku dzieci i młodzieży;  

6) 50 000,00 zł – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

7) 30 000,00 zł – działalność na rzecz osób starszych;  

8) 50 000,00 zł – upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.”. »  

 

Mając na uwadze zwiększające się potrzeby organizacji pozarządowych środki 

zaplanowane na realizację zadań publicznych w 2022 roku zostały zwiększone w stosunku 

do roku 2021 o 100%. Przewidziane środki zaplanowane zostały w oparciu o możliwości 

budżetowe Gminy. W odniesieniu do uzasadnienia, że treść § 9 nie jest spójna z treścią § 

6 należy zauważyć, że środki zostały zaplanowane na wszystkie zadania przewidziane jako 

priorytetowe w projekcie konsultowanego programu. Kwota wsparcia na zadania z 

zakresu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze 

szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz  

wypoczynku dzieci i młodzieży została połączona i zaplanowana w wysokości 20 tys. zł. 

Jest to podyktowane aktualną sytuacją pandemiczną i brakiem wiedzy jakie konkursy 

będzie można ogłosić w nadchodzącym roku. Sugerowana kwota wsparcia dla organizacji 

pozarządowych na poziomie miliona złotych jest niemożliwa do zrealizowania w 



założeniach budżetowych gminy na rok 2022. Należy pamiętać, że w budżecie gminy 

ujmowane są nie tylko środki na potrzeby organizacji pozarządowych, lecz również inne 

potrzeby w tym niezbędne inwestycje społeczności lokalnej. W uzasadnieniu 

wprowadzenia zmiany podmiot biorący udział w konsultacjach wskazuje wysokość 

środków przeznaczanych na współpracę z organizacjami pozarządowymi w gminie, w 

której siedzibę ma organizacja (gmina: Wydminy, pow. giżycki, woj. warmińsko-

mazurskie) ma na poziomie 800 tys. zł w 2022 roku. Nie można porównywać różnych gmin 

z różnych rejonów kraju, które mogą być na różnym stopniu rozwoju, dysponować 

różnymi budżetami i charakteryzować innymi potrzebami mieszkańców. Przykładowo 

gminy z naszego regionu zaplanowały w 2022 roku na współprace z organizacjami 

pozarządowymi środki na poziomie:  gm. Damnica (pow. słupski) 153 000 zł;  gm. Sławno 

(pow. sławieński) 92 500 zł. Mając powyższe na uwadze zmiany nie uwzględniono. 

 

9) „§ 10; dodanie po ust. 2 ust. 3. w brzmieniu: « „3. Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zamieszcza 

sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 31 maja roku następującego po roku 

obowiązywania Programu.” »   

 

Proponowana zmiana jest powieleniem zapisu ust. 1 konsultowanego programu, który 

brzmi: „Wójt Gminy Dębnica Kaszubska przedłoży Radzie Gminy Dębnica Kaszubska w 

terminie do 31 maja roku następnego po roku obowiązywania Programu, sprawozdanie z 

jego realizacji. Ponadto obowiązek sprawozdawczy, w tym zamieszczenie sprawozdania w 

Biuletynie Informacji Publicznej narzuca art. 5a ust. 3 ustawy. Zgodnie z ustawowym 

obowiązkiem sprawozdanie za ubiegły rok zostało zamieszczone w BIP Urzędu Gminy 

Dębnica Kaszubska w zakładce Ogłoszenia. Stosownie do zasad techniki prawodawczej 

nie powiela się zapisów ustawowych. Mając powyższe na uwadze, proponowanej zmiany 

nie uwzględniono.  

 

10) „§ 12 nadanie nowego brzmienia;  

 

§ 12. Tryb powoływanie i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach  

« „1. Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, zwany dalej „Wójtem”, ogłasza otwarty konkurs ofert w 

grudniu 2021 roku i tak organizuje pracę Komisji Konkursowej, aby organizacje pozarządowe 

mogły już w styczniu 2022 roku korzystać z dotacji.  



2. W skład Komisji konkursowej wchodzą:  

1) 3 osoby wskazane przez Wójta;  

2) 3 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe w drodze ogłoszonego przez Wójta naboru 

na kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację 

zadań.  

3. Ogłoszenie o naborze do składu Komisji Wójt ogłasza najpóźniej w dniu ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert w sposób przewidziany dla ogłoszenia otwartego konkursu. Termin składania 

zgłoszeń do komisji nie może być krótszy niż 14 dni od opublikowania ogłoszenia o naborze.  

4. Na wniosek Komisji Wójt zapewnia, z głosem doradczym, osobę bądź osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs 

dotyczy.  

5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów i osób postronnych 

mogących wpływać na członków komisji.  

6. Przewodniczący komisji zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu spośród jej członków.  

7. Wójt zapewnia obsługę techniczną i administracyjną komisji.  

8. Komisja opiniuje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego.  

9. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.  

10. Wójt w trybie Zarządzenia określa skład i regulamin Komisji Konkursowej.  

11. Konkursy ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu,  

zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych 

Gminy.  

12. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest spełnienie następujących wymogów (zawartych w 

ogłoszeniu o konkursie ofert):  

1) oferta powinna być prawidłowo wypełniona i złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,  

2) do oferty należy załączyć: w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu 

składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru –

dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu oferenta,  

3) oferta mieści się w całości w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta,  

4) oferta powinna być podpisania przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

sprawach majątkowych oferenta.  

13. Oferty na realizację zadań publicznych podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych 

w zakresie:  



1) uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana 

przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta;  

2) prawidłowości złożonych oświadczeń w ofercie.  

14.W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie 

odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego uzupełnienia.  

15.Wykaz ofert i organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację, rodzaj zadań i kwotę 

przyznaną na ich realizację ogłasza Wójt poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

Urzędu oraz jako publikację na stronach internetowych i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.  

16. Po ogłoszeniu wyników konkursu Gmina zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania 

publicznego z organizacją.” » 

 

Po analizie proponowanego brzmienia § 12 postanowiono: 

 

Ad. 1) nie wprowadzać zmiany, która mogłaby skutkować ogłoszeniem otwartego 

konkursu ofert przed przyjęciem uchwały budżetowej na 2022 rok i dodatkowo przez 

zakończeniem realizacji zadań przez organizacje pozarządowe w 2021 roku, które są 

realizowane do 31 grudnia. Ponadto zgodnie z treścią ogłoszeń o konkursach mogą w nich 

uczestniczyć organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

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

spełniają  m. in warunek rozliczenia dotacji na realizację zadań w roku poprzednim i 

złożenie sprawozdania. Zgodnie z  art. 18 ust 1 wspomnianej wcześniej ustawy organizacje 

składają sprawozdanie w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania 

publicznego. W przypadku zadań realizowanych do 31 grudnia termin złożenia 

sprawozdania upływa 30 stycznia roku następnego. Co za tym idzie ogłoszenie konkursów 

w grudniu wykluczyłoby z możliwości złożenia ofert organizacje aktualnie realizujące 

zadania.  

 

Ad. 2) wprowadzić zmianę dotyczącą:   

składu ilościowego komisji dopisując do ust. 1 pkt 1 o brzmieniu: „1. W skład Komisji 

konkursowej wchodzą 3 osoby wskazane przez Wójta oraz 3 osoby wskazane przez 

organizacje pozarządowe”. Sam skład komisji i zasady jej powołania reguluje art. 15 ust. 

2b, 2c, 2d i 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 



Ad 3) Dodać do ust. 1 pkt 2 o treści: „Termin składania zgłoszeń do komisji konkursowej 

nie może być krótszy niż 7 dni od opublikowania ogłoszenia o naborze”. 

Ad. 4) Pozostawić bez zmian zapis zawarty w § 12 ust. 3 konsultowanego programu w 

brzmieniu: „W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby 

posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, 

których konkurs dotyczy oraz Radni Gminy Dębnica Kaszubska.” Możliwość taką 

gwarantuje art. 15 ust. 2e ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 

brzmieniu: „Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających 

specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których 

konkurs dotyczy”.  

 

Ad 5 do 8) Nie uwzględniać zmian, ponieważ zasady, w tym wybór przewodniczącego 

reguluje Zarządzenie Wójta Gminy o powołaniu Komisji Konkursowej oraz zapis w § 12 

ust. 4 i 5 pkt. 1 - 7 konsultowanego programu. 

 

Ad 9)  Powielenie zapisu art. 15 ust. 2f ustawy. 

 

Ad. 10) Nie uwzględniać zmian, ponieważ zgodnie z art. 15 ust. 2a organ administracji 

publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu 

opiniowania złożonych ofert. Ponadto powyższy zapis zastosowany jest w treści § 12 ust. 

2 konsultowanego programu. 

 

Ad 11) Nie uwzględniać uwagi, ponieważ stanowi powielenie zapisu art. 13 ust. 3 pkt 1-3 

ustawy. Stosownie do zasad techniki prawodawczej nie powiela się zapisów ustawowych. 

 

Ad 12 - 14) Nie uwzględniać uwagi, ponieważ stosowne regulacje w oparciu o zapisy 

ustawowe zawarte są w ogłoszeniu o naborze ofert na realizację zadania publicznego. 

 

Ad 15) Nie uwzględniać uwagi, ponieważ zapis wynika z obowiązku ustawowego zgodnie 

z art. 15 ust. 2j w zw. z art. 13 ust. 3 ustawy. Stosownie do zasad techniki prawodawczej 

nie powiela się zapisów ustawowych. Ponadto nawiązanie do obowiązku ustawowego 

znajduje się w § 12 ust. 8 konsultowanego programu. 

 



Ad 16) Zapis wynika z obowiązku ustawowego zgodnie z Art. 15 ust. 4 o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Stosownie do zasad techniki prawodawczej nie 

powiela się zapisów ustawowych. 

 

Ponadto § 12 ust. 6 nadano brzmienie: „W konkursie ofert na realizację zadania 

publicznego mogą brać udział organizacje prowadzące działalność statutową  w zakresie 

odpowiadającym zadaniom Gminy.” 

 

W związku z wprowadzeniem w § 1 pkt 5) zapisu o treści: „5) Gminie – rozumie się przez 

to Gminę Dębnica Kaszubska” - ujednolicono treść dokumentu. 

 

 

Do utworzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze 

pożytku publicznego na 2022 rok” wyznaczono pracownika Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska 

na stanowisku ds. współpracy z sektorem społecznym i promocji.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Projekt po zmianach 

 

UCHWAŁA NR …./……./2021 

Rady Gminy Dębnica Kaszubska 

z dnia …. listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku 

publicznego na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 

2020, z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535)  

uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok” 

stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ireneusz Ziółkowski 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uzasadnienie  

1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być  normowana. 

Roczny program współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 jest realizowany w ramach 

„Wieloletniego programy współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na lata 2019-2023, który został 

przyjęty uchwałą nr XLV/359/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. Rady Gminy Dębnica Kaszubska. 

Roczny Program współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 powstał w oparciu o przepisy 

określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535), 

zwanej dalej ustawą. Program współpracy określa cele, zasady, przedmiot oraz formy współpracy 

Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Roczny program 

współpracy  zawiera również wysokość środków przekazywanych w ramach współpracy 

finansowej pomiędzy Gminą Dębnica Kaszubska, a lokalnymi organizacjami pożytku publicznego.  

Celem głównym 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.   

Cele szczegółowe programu współpracy 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.  



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.   

Roczny Program Współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na 2022 rok realizowany będzie w okresie 

od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.  Konsultacje projektu uchwały przeprowadzone zostały 

za pomocą wyrażenia pisemnych opinii na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Wójta Gminy Dębnica Kaszubska nr……./2021 w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 

Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”. Formularz dostępny był do 

pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zarządzenie o konsultacjach zostało umieszczone: na tablicy informacyjnej, na stronie 

internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Z przeprowadzonych 

konsultacji został sporządzony protokół stanowiący załącznik do uchwały. 

 

2. Wyjaśnienie potrzeb podjęcia uchwały. 

Wdrożenie Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku pozwoli na podjęcie 

współpracy finansowej i pozafinansowej w 2022 roku  pomiędzy Gminą Dębnica Kaszubska z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 

prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Tym samym możliwa będzie realizacja 

celów szczegółowych założonych w programie i przedstawionych w pkt. 1 niniejszego 

uzasadnienia. 

3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 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) działalności 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; 

11) wspierania i promocji wolontariatu. 

4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. 

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

realizowana będzie w formie powierzenia lub wspierania realizacji zadań publicznych  

w trybie otwartego konkursu ofert. Zadania zlecane będą podmiotom, których cele statutowe są 

tożsame z celami programu. W 2022 roku Gmina Dębnica Kaszubska zaplanowała na realizację 

programu przyznanie środków finansowych w wysokości 304 000,00 zł, z podziałem na: 

- 200  000,00 zł – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

- 84 000,00 zł  – naukę, edukację, oświatę i wychowanie poprzez promocję aktywnego 

spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji, 

- 20 000,00 zł – wydarzenia kulturalne i edukacyjne w szczególności: koncerty, występy artystyczne, 

spektakle, konkursy, wystawy; ochronę zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych; wypoczynek dzieci i młodzieży. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr …/2021 

Rady Gminy Dębnica Kaszubska 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI 

DZIAŁAJĄCYMI W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK 

  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ilekroć w niniejszym Rocznym programie współpracy Gminy Dębnica Kaszubska 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego 

na 2022 rok  jest mowa o: 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm..); 

2) organizacjach lub organizacjach pozarządowych – 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 „Roczny Program Współpracy Gminy Dębnica Kaszubska 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego  

na 2022 rok”; 



4) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, zgodnie z art. 13 ustawy, w którym 

uczestniczą organizacje. 

5) Gminie – rozumie się przez to Gminę Dębnica Kaszubska 

2. Program określa na rok 2022 cele, zasady, przedmiot, formy współpracy, priorytetowe zadania 

publiczne, okres realizacji, sposób realizacji i sposób oceny realizacji programu, informację o 

wysokości środków przeznaczonych na realizację programu, informację o sposobie tworzenia 

programu oraz o przebiegu konsultacji, a także tryb powoływania i zasady działania komisji 

konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. 

 

§ 2. CELE PROGRAMU 

VIII. Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych 

Gminy, rozwój systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji pozarządowych w celu 

skutecznej realizacji zadań publicznych.  

IX. Cele szczegółowe programu współpracy, o której 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. 

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 

5. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.  

6. Organizacje pozarządowe prowadząc działalność pożytku publicznego wspomagają Gminę w 

sferze realizacji zadań publicznych.  



 

§ 4. PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 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; 

11) wspierania i promocji wolontariatu.  

 

§ 5. FORMY WSPÓŁPRACY 

1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i 

pozafinansowy.  

2. Współpraca finansowa Gminy 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 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 

W 2022 roku Gmina będzie przede wszystkim współorganizować, wspierać lub powierzać 

organizacjom realizację zadań w zakresie:  

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,  

2) wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych;  

3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży; 

4) ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych;  

5) wypoczynku dzieci i młodzieży.  

 

§ 7. OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

Roczny Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok realizowany 

będzie w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 § 8. ust. 1 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 PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

Gmina współpracuje z organizacjami w ramach uchwalonego programu współpracy, przyznając 

środki finansowe w wysokości 304 000,00 zł w 2022 roku, z podziałem na: 

1) 200  000,00 zł – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki; 

2) 84 000,00 zł  – naukę, edukację, oświatę i wychowanie poprzez promocję aktywnego 

spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji; 

3) 20 000,00 zł – wydarzenia kulturalne i edukacyjne w szczególności: koncerty, występy 

artystyczne, spektakle, konkursy, wystawy; ochronę zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych; wypoczynek dzieci i młodzieży. 

 

§ 10. SPOSÓB OCENY REALIZACJI I PROGRAMU 

1. Wójt Gminy Dębnica Kaszubska przedłoży Radzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do 

31 maja roku następnego po roku obowiązywania Programu, sprawozdanie z jego realizacji.  

2. Sprawozdanie zawierać będzie w szczególności informacje dotyczące:  

1) liczby organizacji pozarządowych, które podjęły się realizacji zadań publicznych na rzecz 

społeczności lokalnej; 

2) wysokości środków zaangażowanych na realizację programu; 

3) wysokość wkładu własnego organizacji w realizację zadań publicznych; 

4) liczbę zadań zrealizowanych w ramach programu;  

5) danych o beneficjentach zrealizowanych zadań. 

  

§ 11. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ  

O PRZEBIEGU KONSULTACJI 

1. Prace nad przygotowaniem projektu rocznego programu współpracy prowadzone były na 

stanowisku pracy do spraw współpracy sołectwami i promocji, 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 minionym okresie.  

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 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 publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy 

Dębnica Kaszubska w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji. 

 

§ 12. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ 

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH 

1. Wójt Gminy Dębnica Kaszubska powołuje stałą komisję konkursową do opiniowania ofert w 

otwartych konkursach ogłaszanych przez Gminę  w 2022 roku: 

1) w skład Komisji konkursowej wchodzą 3 osoby wskazane przez Wójta oraz 3 osoby 

wskazane przez organizacje pozarządowe; 

2) termin składania zgłoszeń do komisji konkursowej nie może być krótszy niż 7 dni od 

opublikowania ogłoszenia o naborze. 

2. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powołani są zarządzeniem Wójta Gminy Dębnica 

Kaszubska najpóźniej do 31 stycznia 2022 roku. 

3. W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs 

dotyczy oraz Radni Gminy Dębnica Kaszubska.  

4. Komisja Konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

5. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:  

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację; 

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania; 

3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;  

4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób zaangażowanych  

w realizację zadania publicznego; 

5) uwzględnia planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących 

z innych źródeł na realizację zadania publicznego;  

6) uwzględnia planowany przez organizację wkład osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i 

pracę społeczną członków; 

7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, 

które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność  

i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 



6. W konkursie ofert na realizację zadania publicznego mogą brać udział organizacje prowadzące 

działalność statutową  w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy. 

7. Ogłoszenia o konkursach zgodnie z ustawą zamieszczone będą na tablicy ogłoszeń,  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie  internetowej Gminy Dębnica Kaszubska.  

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.  

2. Propozycje zadań do realizacji w ramach programu na rok 2023 mogą być składane przez 

zainteresowane strony do 30 września roku poprzedzającego jego realizację, tj. 30 września 2022 

roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 


