
Stanowisko   Wójta 

w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Dębowa Kłoda                                  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                              

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.” oraz informacji 

o wynikach z przeprowadzonej konsultacji.     

 Organizacje pozarządowe rozwijają aktywność obywatelską i kształtują liderów 

społecznych. Do bieżącej efektywnej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana 

doświadczeń między organizacjami, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem 

publicznym, a przede wszystkim z organami samorządu terytorialnego. Jest to szczególnie 

ważne, kiedy organizacje mają możliwość ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. Przy 

ubieganiu się  o te fundusze bardzo wysoko oceniany jest udział samorządu terytorialnego w 

dofinansowaniu projektów składanych przez organizacje pozarządowe. Organizacje 

działając poprzez miejscowych obywateli tworzą poczucie wspólnoty i wspólnotę tę realnie 

konstruują. Samorząd udzielając dotacji organizacjom pozarządowym zauważa, iż środki te 

są dobrze wykorzystane na rzecz lokalnej społeczności. Doświadczenia zdobyte w zakresie 

współpracy w poprzednich latach, a także w ostatnim okresie pozwoliło na dalsze 

pogłębianie partnerskiej współpracy. COVID-19 ograniczył pewne działania, ale w miarę 

możliwości organizacje pozarządowe realizowały podjęte działania, co pokazało nam, jak 

istotna jest rola wzajemnej współpracy na rzecz lokalnego społeczeństwa.  

    Na terenie gminy funkcjonują organizacje pozarządowe oraz Koła Gospodyń 

Wiejskich, które działają w różnych obszarach działalności i są gotowe do współpracy. Po 

przeprowadzeniu w dniach  28.10.2022 r. – 14.11.2022 r. konsultacji programu  należy uznać 

że, sfera zadań publicznych wymienionych  w § 7 załącznika  do  projektu Uchwały Rady 

Gminy Dębowa Kłoda  w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowa 

Kłoda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2023 r., jak i zapisów 

zawartych w § 10, określającym wysokość planowanych na realizację  programu środków 

finansowych pokrywają się z potrzebami organizacji pozarządowych pomimo nadal 

występującego COVID-19 i związane z tym ograniczeniami. 

 

Program wyznacza partnerski obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego, 

wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz gminy i jej mieszkańców.  Program 

wprowadza jasne i czytelne rozwiązania i stanowi dla nich propozycję współpracy  

w działaniach na rzecz Gminy.  W związku    z powyższym, ale też patrząc na aktualną  

sytuację spowodowaną koronawirusem (COVID-19) na  realizację zadań w 2023 r. przez 

organizacje pozarządowe  powinniśmy   zabezpieczyć w  budżecie  gminy   kwotę 80 000,00  

zł ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł ).  
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