OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa
inicjatywy

Współpraca Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi

nazwa
gminy/powiatu

Gmina Miejska Dzierżoniów

dokładny adres

Rynek 1 58-200 Dzierżoniów

województwo

Dolnośląskie

telefon

74 645 08 00

adres
strony
internetowej

www.dzierzoniow.pl

faks

74 642 55 30

adres e-mail

um@um.dzierzoniow.pl

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):
kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;
wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;
rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym
podkreśleniem przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;
oryginalne formy aktywizacji
organizacjami pozarządowymi;

działalności

obywatelskich

i

współpracy

z

formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz
wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju;
działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy
edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;
decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;
inne……………………………………………………………………………………………

3. Przedmiot działalności
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się poprzez realizację zadań
publicznych w ramach Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami
pozarządowymi w realizacji których udział bierze ponad 14 000 mieszkańców Dzierżoniowa co
stanowi 1/3 mieszkańców Dzierżoniowa. Zadania publiczne aktywizują mieszkańców
wszystkich grup wiekowych, dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy nie dyskryminując żadnej
z grup.
4. Opis działań
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 2013 r. został przyjęty uchwałą nr XXVII/195/12 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia
29 października 2012 r. po konsultacjach społecznych, które zostały przeprowadzone
we wrześniu i październiku 2012 r. Na konsultacjach przedstawiciele organizacji
pozarządowych mieli okazję zapoznać się z projektem Rocznego programu współpracy oraz
zgłosić różnego rodzaju uwagi do programu, zaproponować realizację nowych zadań
publicznych.
W 2013 r. po przeprowadzonych wyborach została powołana Dzierżoniowska Rada
Działalności Pożytku Publicznego, która już w 2013 r. opiniowała Roczny program
współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi Realizacja zadań publicznych
odbywała się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. W 2013 r. przeprowadzono
w sumie 63 konkursy na realizację 110 zadań. Termin składania ofert do konkursów nie był
krótszy niż 21 dni, ogłoszenia zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń urzędu miasta, w BIP
Dzierżoniów oraz na stronie internetowej miasta. W celu dokonania oceny ofert Burmistrz
Dzierżoniowa każdorazowo powoływał komisje konkursowe.
W skład komisji konkursowych wchodzili przedstawiciele urzędu miasta oraz wskazani na
konsultacjach społecznych przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wszystkie podmioty
wybrane do realizacji zadań publicznych otrzymały pisma informujące o wyborze oferty.
Podpisano 110 umów z organizacjami pozarządowymi. Pracownik Wydziału Infrastruktury
Społecznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie przeprowadził w 2013 r. 124 kontrole oceny
realizacji zadania pod kątem stanu jego realizacji, efektywności, rzetelności i jakości. W 2013
r. Gmina Miejska Dzierżoniów zleciła realizację 18 zadań publicznych z pominięciem
otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2004 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi
zmianami). Trzy wnioski organizacji pozarządowych złożone w w/w trybie zostały
rozpatrzone negatywnie. W związku z czym w sumie w ramach Rocznego Programu
współpracy(…) zawarto 128 umów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na podstawie których zrealizowano 128 zadań na łączną kwotę 2 322 737,- zł.
Z zadań wynikających z zapisów Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi w zakresie pomocniczości Wydział Promocji Urzędu Miasta opracował

ulotkę informującą o możliwości przekazania 1% swojego podatku na rzecz
dzierżoniowskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku
publicznego. Ulotki zostały rozmieszczone na terenie Urzędu Miasta, na tablicach
informacyjnych, a także zostały przekazane wskazanym w ulotce organizacjom
pozarządowym w celu samodzielnej dystrybucji. Wydział Infrastruktury Społecznej
opracował wraz z TPD i Caritas, i złożył dwa wnioski do Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w ramach Resortowego programu dofinansowania standardów placówek
wsparcia dziennego w 2013 r., dzięki czemu pozyskano środki na dofinansowanie placówek
wsparcia dziennego prowadzonych przez Caritas Diecezji Świdnickiej przy ul. Kilińskiego
8 w Dzierżoniowie oraz przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski
w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 73. Zadania zostały dofinansowane odpowiednio na
kwotę 25 000,00 zł. (z tego 23 700,00 zł z dotacji celowej; 1300,00 zł. ze środków własnych
Gminy), oraz 24 600,00 zł. (z tego 23 300,00 zł z dotacji celowej; 1300,00 zł. ze środków
własnych Gminy).
Ocena Programu współpracy Dzierżoniowa zgodnie z rozdziałem 6. Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi, który został przyjęty uchwałą nr XXVII/195/12
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 października 2012 r., jest przeprowadzana na
podstawie badania ankietowego. Badanie ankietowe partnerów – organizacji pozarządowych
za 2013 zostanie przeprowadzone w dniach od 01.04.2014 – 30.04.2014. Próba statystyczna 30. Ankieta zawiera 11 pytań zamkniętych oraz jedno pytanie otwarte. Wyniki badania
zostaną przedstawione i omówione w kolejnym sprawozdaniu. Ogólny poziom zadowolenia
ze współpracy w latach 2008-2012 utrzymuje się na stałym poziomie zadowolonych i bardzo
zadowolonych klientów i osiąga wartość 100%.
5. Uzyskane efekty
Miernikami efektywności Programu są:
1) Liczba organizacji pozarządowych i podmiotów biorących udział w realizacji zadań
publicznych na 1000 mieszkańców.
Rok

2)

2007
1,704

2008
1,773

2009
1,815

2010
1,834

2011
1,974

2012
2,048

2013
2,160

Poziom satysfakcji organizacji pozarządowych.
Badania satysfakcji partnerów za 2013 r. zostaną przeprowadzone w terminie od 01.04.2014
do 30.04.2014. Wyniki z badań zostaną omówione w kolejnym sprawozdaniu z realizacji
zadań.

3) Udział środków własnych organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
(liczony wielkością środków własnych do wielkości dotacji)
Rok

Kwota ogółem
przekazanych
dotacji wg umów

Planowane
środki wg
umowy

Rzeczywista
kwota środków
własnych wg
sprawozdań

Udział
środków
własnych w
stosunku
środków
przekazanyc
h dla NGO

680 813,-

853,26

117 423,69

%

595 641,-

686,61

283 210,91

%

786 636,-

689,87

041 869,81

%

019 964,-

272,30

165 112,53

%

125 085,-

145,98

1 036 527,85

%

322 737,-

181,93

969 066,06

,00%

6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
W ramach Rocznego Programu współpracy (…) na realizację zadań przekazano łączną kwotę
2322737 zł.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Nie napotkaliśmy.

8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

