Lp.

Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (UDPPW) przewidywane w 2021 r.

1.

Współdziałanie w zakresie tworzenia strategii rozwoju, aktów prawa normatywnego i innych programów dotyczących
wspólnoty lokalnej, mających na celu dążenie do wypracowania wspólnych płaszczyzn aktywności oraz funkcjonowania
podmiotów ekonomii społecznej, a w szczególności konsultowanie ich z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta
Dąbrowa Górnicza.

2.

Konsultowanie aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy UDPPW zgodnie z procedurą określoną w odrębnej Uchwale Rady Miejskiej.

3.

Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania poprzez strony internetowe: www.idabrowa.pl,
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl, komunikaty prasowe, „Przegląd Dąbrowski”, komunikaty radiowe i telewizyjne, telefony,
pocztę elektroniczną oraz tradycyjną.

4.

Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym (np.: Rada Sportu, Rada Muzeum, Powiatowa Rada
ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatowa Rada Zatrudnienia).

5.

Sprawowanie patronatu przez władze Miasta nad inicjatywami i projektami organizacji pozarządowych.

6.

Udostępnianie niezbędnej infrastruktury miejskiej do prowadzenia działalności statutowej organizacji na zasadach
Partnerstwa, w tym zwalnianie z opłat czynszowych lokali będących w zasobach gminy na podstawie odrębnej Uchwały Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.

7.

Realizacja zadań w ramach umowy o inicjatywie lokalnej, o której mowa w art. 19b ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.

8.

Współrealizacja zadań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 UDPPW na zasadach
umowy o Partnerstwie.

9.

Dotowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
UDPPW wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert na zasadach określonych w art. 13 UDPPW.

10.

Dotowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
UDPPW w trybie tzw. małego grantu, o którym mowa w art. 19a UDPPW z pominięciem otwartego konkursu ofert.

11.

Dotowanie zadań publicznych zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPW
w trybie art. 12 tej ustawy.

12.

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionymi w art. 3 ust. 3 UDPPW na
podstawie ustawy prawo zamówień publicznych bez względu na tryb udzielania zamówienia.

14.

Inne formy współpracy : Koordynacja współpracy między organizacjami pozarządowymi, a komórkami organizacyjnymi
Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta. Rozwój systemu współpracy administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi w Dąbrowie Górniczej oraz wdrażanie nowych rozwiązań wynikających z przepisów prawa i stosowania
dobrych praktyk. Monitoring i analiza przemian, zjawisk i procesów zachodzących w dziedzinach społecznego rozwoju
miasta. Przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w zakresie inicjatywy lokalnej oraz organizacja prac Zespołu
ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Kreowanie Partnerstwa pomiędzy Urzędem Miejskim, a organizacjami pozarządowymi dla
realizacji zadań pożytku publicznego. Organizacja posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza
oraz Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w zakresie
inicjatywy lokalnej oraz organizacja prac Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Organizacja posiedzeń Rady Działalności
Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Współpraca z
merytorycznymi wydziałami przy organizowaniu konkursów ofert na dotacje. Prowadzenie Centrum Aktywności
Obywatelskiej świadczącego bezpłatne usługi doradcze, szkoleniowe dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
podmiotów ekonomii społecznej oraz mieszkańców zainteresowanych wolontariatem lub podjęciem działalności w trzecim
sektorze. Wspieranie NGO w pozyskiwaniu na działalność środków pochodzących spoza budżetu miasta. Prowadzenie i
wspieranie projektów oraz procesów mających na celu zwiększanie aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej.
Przyznanie dofinansowań na zadanie sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych z udziałem środków
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Tworzenie zasad udzielania dofinansowania z udziałem środków PFRON
do zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27
sierpnia 1997 roku z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez MOPS w Dąbrowie Górniczej przy współudziale
Powiatowej Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych jako organie opiniodawczo-doradczym.

