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z dnia  26 października 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXXVII//2022 

RADY GMINY W CHOJNICACH 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2023rok" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) 

Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć „Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2023 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

      

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Chojnicach 

 
 

Ryszard Kontek 

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 522229AB-4275-4A91-8E2C-F837470B9B9C. Projekt Strona 1



1 
 

 
 

 

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY 

GMINY CHOJNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

I INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU 

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

NA 2023 ROK 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXVII//2022
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 listopada 2022 r.
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Wprowadzenie 

 Prowadzenie przez samorząd gminy działalności we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, która opiera się 

na założeniu, że zadania, które mogą być realizowane przez jednostkę nie powinny być realizowane 

przez państwo. Zgodnie z tą zasadą państwo przez swoje struktury powinno wykonywać tylko te 

zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty znajdujące się jak najbliżej obywatela. 

Takimi podmiotami są w szczególności organizacje pozarządowe. Podmioty te stanowią podstawę 

współczesnego społeczeństwa. Obie te struktury łączy wspólny cel, jakim jest zaspakajanie potrzeb 

mieszkańców. Przy czym w realizacji tego celu rola organizacji pozarządowych stale wzrasta. Co 

istotne, obserwuje się również wzrost współpracy władz publicznych ze strukturami organizacji 

pozarządowych. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój gminy i jakość 

życia jej mieszkańców. Wiele dziedzin życia nie mogłoby dziś funkcjonować bez aktywności 

obywatelskiej. Wyrazem dążenia Gminy Chojnice do szerokiej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest „Program 

współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2023”. Program reguluje współpracę pomiędzy Gminą Chojnice, a organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres oraz formy tej 

współpracy. Pozwoli on na pobudzenie i wspieranie przez Gminę działalności tych organizacji i 

podmiotów oraz realizację przez nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.    

 Program powstał we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

Gminy Chojnice w ramach konsultacji społecznych. 

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

- Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1327 ze zm.); 

- Organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizację pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 

ustawy; 

- Innych podmiotach – rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 

 

- Programie – rozumie się przez to Program współpracy gminy Chojnice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy na rok 2023. 

- Konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 

ustawy; 

- Dotacji - należy przez to rozumieć środki finansowe przeznaczone na zadania zlecone do realizacji 

organizacjom pozarządowym zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)  
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Rozdział 1. 

Cele programu 

 „Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                    

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2023” reguluje współdziałanie Gminy Chojnice z 

„trzecim sektorem”. Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy 

samorządem, a organizacjami pozarządowymi dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

Celami szczegółowymi programu są: 

1. kształtowanie poczucia odpowiedzialności mieszkańców gminy za lokalną wspólnotę oraz swoje 

otoczenie; 

2. pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, w tym inicjowanie nowatorskich działań; 

3. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów; 

4. pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Chojnice; 

5. większa efektywność realizowanych zadań publicznych przy wykorzystaniu synergiczności 

działań; 

6. prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć; 

7. uzupełnianie działań Gminy Chojnice w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe; 

8. racjonalne wykorzystywanie środków publicznych. 

 

Rozdział 2. 

Partnerzy programu 

1. Ze strony Gminy Chojnice w realizacji programu uczestniczą: 

a) Rada Gminy w Chojnicach – w zakresie kreowania polityki społecznej oraz ustalania priorytetowych 

zadań publicznych do wspólnej realizacji z organizacjami pozarządowymi, 

b) Wójt Gminy Chojnice – w zakresie realizacji tej polityki, współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami, decydowania o przyznaniu im dotacji w ramach rocznego 

programu współpracy i innych form pomocy, 

c) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Chojnicach – w zakresie 

koordynowania całości współpracy, inicjowania wspólnych przedsięwzięć, utrzymywania bieżących, 

partnerskich kontaktów pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 

doradztwa oraz przygotowania projektów rocznych programów współpracy, 

d) Wydział Finansowy Urzędu Gminy w Chojnicach– w zakresie koordynowania i rozliczeń, 
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e) Gminne jednostki organizacyjne w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami. 

2. Ze strony organizacji pozarządowych i innych podmiotów, w realizacji programu uczestniczą: 

a) wszystkie organizacje i podmioty działające na terenie gminy Chojnice lub na rzecz jej 

mieszkańców: 

b) wszystkie organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, wyrażające wolę współpracy z 

Gminą Chojnice. 

3. Bieżąca współpraca prowadzona jest za pośrednictwem pracowników Urzędu Gminy                        

w Chojnicach odpowiedzialnych za poszczególne obszary. 

Rozdział 3. 

Zasady współpracy 

Współpraca Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i innym podmiotami odbywa się na 

zasadach: 

1. partnerstwa - oznaczającego, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w 

identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowaniu najlepszych 

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

procesach; 

2. pomocniczości - polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz 

umożliwieniu im realizacji zadań publicznych; 

3. suwerenności stron - oznaczającej, że Gmina i organizacje podejmujące współpracę 

zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie; 

4. uczciwej konkurencji - zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych 

na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego; 

5. jawności i równego dostępu do informacji - zgodnie z którą organy samorządu Gminy 

udostępniają w sposób jawny i publiczny informacje o zamiarach i celach realizowanych 

zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowymi; 

6. efektywności - w myśl, której Gmina wykorzystuje współpracę z organizacjami do efektywnej 

realizacji zadań publicznych. 

Rozdział 4. 

Formy współpracy 

Współpraca Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy odbywać się będzie w szczególności w formach: 

a) Zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy 

realizacji zadań publicznych Gminy Chojnice na zasadach określonych w ww. ustawie, w 

formach:   

 powierzania  wykonywania  zadań  publicznych wraz  z  udzieleniem  dotacji  na finansowanie 

ich realizacji, 
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 wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich  realizacji; 

b) Zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy; 

c) Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków; 

d) Konsultowania z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 

ust. ustawy, odpowiednio do zakresu  ich  działania, projektów aktów normatywnych w  

dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w szczególności poprzez 

zamieszczanie projektów aktów normatywnych  na stronie  internetowej Gminy Chojnice wraz 

z podaniem terminu, w którym organizacje i podmioty będą mogły składać opinie; 

e) Konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której 

mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia 

przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego; 

f) Tworzenia w  miarę  potrzeb przez organy Gminy wspólnych  zespołów o charakterze 

doradczym  i  inicjatywnym, złożonych  z  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych, 

podmiotów  wymienionych w  art. 3 ust. 3  ustawy, a także przedstawicieli  właściwych  

organów  Gminy  oraz  określanie przedmiotu ich działania; 

g) Współpracy i udzielania pomocy w  zakresie  pozyskiwania  środków finansowych                          

z innych  źródeł  poprzez  informowanie  organizacji  pozarządowych  i  podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o możliwości pozyskiwania takich środków oraz 

udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania 

wniosków; 

h) Umów o wykonanie inicjatyw lokalnych na zasadach określonych w ustawie                                 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady 

Gminy; 

i) Promocji działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych                              

w art. 3 ust. 3 ustawy poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek organizacji lub 

podmiotu informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje  

pozarządowe i  inne podmioty, na  stronie internetowej  Gminy  Chojnice lub w  lokalnych  

mediach; 

j) Pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych poprzez udzielanie 

rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie kontaktów  

ponadgminnych i  międzynarodowych; 

k) Umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1057 ze zm.) 

l) Pomocy, w miarę możliwości, w dostępie do lokali niezbędnych do prowadzenia  działalności 

statutowej. 
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Rozdział 5. 

Sposób realizacji programu 

1. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się na podstawie otwartego 

konkursu ofert, w trybach przewidzianych ustawą, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb. 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów, tryb oceny ofert oraz kontroli wykonania zadań 

publicznych określi Wójt w odrębnych dokumentach. 

3. Informację o otwartym konkursie ofert podaje się do publicznej wiadomości w formie: 

 elektronicznej - na stronie internetowej gminy Chojnice: www.gminachojnice.com.pl oraz w 

BIP-ie Urzędu Gminy w Chojnicach; 

 tradycyjnej - na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chojnicach. 

4. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, 

o którym mowa w pkt. 3. 

5. W uzasadnionych przypadkach, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Gminy, mogą 

być ogłaszane konkursy na realizację zadań publicznych, których nie uwzględniono w Programie. 

6. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek  o realizację 

zadania publicznego zgodnie z art. 12 ustawy. 

7. Niewykorzystane środki finansowe, pozostałe po dwukrotnym ogłoszeniu otwartego konkursu 

ofert na dane zadanie, mogą zostać przeznaczone na realizację zadań, w trybie  art. 19a ustawy. 

8. Na podstawie oferty organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, Wójt Gminy Chojnice               

w trybie art. 19a ustawy, może zlecić wykonanie zadania publicznego o charakterze lokalnym                  

z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione będą łącznie następujące warunki: 

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekroczy kwoty 10 000 

zł; 

b) czas realizacji zadania nie przekroczy 90 dni; 

c) łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji lub temu samemu podmiotowi w 

danym roku kalendarzowym nie przekroczy kwoty 20 000 zł; 

d) łączna kwota przekazana w tym trybie na realizację zadań publicznych przez wszystkie 

organizacje pozarządowe i inne podmioty nie przekroczy 20% dotacji zaplanowanych na 2023 

rok. 

9. Dotacje przekazane na podstawie zawartych umów nie mogą być wykorzystane na: 

a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinasowane z budżetu gminy lub jego funduszy 

celowych na podstawie przepisów szczególnych, 

b) budowę, zakup budynków lub lokali, 
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c) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

d) udzielanie pomocy finansowej osobą fizycznym lub prawnym, 

e) działalność polityczną i religijną, 

f) remont budynków, 

g) podatek od towarów i usług (jeżeli może być odzyskiwany na zasadach ogólnych), 

h) finasowanie kosztów niezwiązanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem oraz kosztów 

stałych działalności podmiotu, 

i) zakupy inwestycyjne (których koszt wytworzenia lub nabycia przekracza kwotę               

10.000 zł), 

j) pokrycie kosztów związanych z karami lub opłatami cywilnoprawnymi. 

10. Do kosztów niekwalifikowanych, czyli takich, które nie mogą być rozliczane w ramach 

realizowanych zadań publicznych, należą: 

a) zakup gruntów; 

b) działalność gospodarcza; 

c) działalność partii politycznych; 

d) działalność związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz samorządów 

zawodowych; 

e) działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne. 

11. Wykaz planowanych zadań publicznych przewidzianych w 2023 roku do realizacji we współpracy z 

organizacjami pozarządowymi określa Rozdział 8 Programu. 

Rozdział 6. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu 

1. Program finansowany będzie z budżetu Gminy Chojnice. 

2. Wysokość środków finansowych planowanych do przeznaczenia na realizację programu w 

2023 r. wynosi 200 000,00 zł. Kwota ta jest szacunkowa i może ulec zmianie. Ostateczna 

wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zostanie określona w Uchwale 

budżetowej Gminy Chojnice na 2023 rok. 

Rozdział 7. 

Zasady powoływania i działania komisji konkursowych do opiniowania ofert. 

1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty w ramach ogłaszanych przez Wójta Gminy Chojnice otwartych 

konkursów ofert. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Chojnice oraz osoby 

reprezentujące organizacje pozarządowe lub inne podmioty, z wyłączeniem osób reprezentujących 

organizacje pozarządowe lub inne podmioty biorące udział w konkursie. 

3. Komisja konkursowa liczy co najmniej 5 osób, w tym co najmniej jedna reprezentująca organizacje 

pozarządowe lub inne podmioty. 
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4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub 

inne podmioty, jeżeli: 

1) żadna organizacja pozarządowa lub inny podmiot nie wskaże osób do składu komisji 

konkursowej lub 

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub 

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby reprezentują organizacje 

pozarządowe lub inne podmioty biorące udział w konkursie. 

5. Informacja o naborze na członków komisji konkursowych z organizacji pozarządowych                        

i innych podmiotów zostanie zamieszczona: 

- na stronie Gminy www.gminachojnice.com.pl oraz w BIP-ie Urzędu Gminy w Chojnicach 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach. 

6. Wójt powołuje komisję konkursową i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

innych podmiotów spośród zgłoszonych kandydatur. 

7. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) 

dotyczące wyłączenia pracownika. 

8. Złożone oferty przed przekazaniem do komisji konkursowej podlegają wstępnej ocenie formalnej 

przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za realizację zadań publicznych. 

9. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje 

pracą Komisji. 

10. Obsługę administracyjno–biurową komisji zapewnia pracownik z Wydziału Organizacyjnego i 

Spraw Obywatelskich, będący równocześnie członkiem komisji. 

11. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie może brać udziału osoba, której powiązania ze 

składanym jej podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności. 

12. Komisja konkursowa, w ramach wykonywanej pracy: 

 ocenia oferty pod względem formalnym; 

 ocenia oferty pod względem merytorycznym; 

 

13. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa, kierować się będzie kryteriami opisanymi w 

ogłoszeniu o konkursie, które opracowane zostaną na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy. 

14. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej. 

15. Komisja ocenia złożone wnioski i wypracowuje wspólne stanowisko, przedstawiając je Wójtowi w 

formie protokołu z propozycją wysokości przyznania dotacji, biorąc pod uwagę wielkość środków 

określonych dla danego zadania w Programie. 
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16. Opinia komisji nie jest wiążąca dla Wójta, który dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z 

decyzją o wysokości przyznanej dotacji w drodze Zarządzenia. 

17. Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów 

podróży. 

18. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości: 

- na stronie internetowej gminy www.gminachojnice.com.pl, 

- w BIP Urzędu Gminy w Chojnicach, 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Rozdział 8. 

Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne do realizacji w 2023 roku 

1. Przedmiotem współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

2. Do zaplanowanych na 2023 rok zadań priorytetowych do realizacji we współpracy  z organizacjami 

pozarządowymi należy wspieranie i upowszechnianie:; 

 1) Kultury fizycznej; 

 2) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm).  

3. Szczegółowy opis zakresu zadań priorytetowych na 2023 r. zostały podane w załącznikach od 1 do 

2 programu współpracy. 

4. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy                

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.  Dz. U. z 

2020 r. poz. 1062). 

Rozdział 9. 

Ocena realizacji programu 

1. Wójt Gminy Chojnice dokonuje na bieżąco kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub 

powierzanego organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi na zasadach określonych w ustawie. 

2. Mierniki efektywności programu w oparciu o złożone sprawozdania przez organizacje pozarządowe 

oraz inne podmioty: 

a) liczba przeprowadzonych otwartych konkursów ofert; 

b) liczba ofert złożonych w danym konkursie; 

c) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych w oparciu o otrzymaną dotację; 
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d) liczba organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów podejmujących zadania publiczne 

na rzecz społeczności lokalnej w oparciu o otrzymaną dotację; 

e) liczba organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów podejmujących zadania publiczne 

na rzecz społeczności lokalnej po raz pierwszy w oparciu o otrzymaną dotację; 

f) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Chojnice na realizację 

poszczególnych zadań ogółem ; 

g) liczba zadań zleconych w trybie art. 19a ustawy. 

3. Wójt Gminy Chojnice składa Radzie Gminy w Chojnicach oraz publikuje w BIP sprawozdanie z 

realizacji programu, przygotowane przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,  w terminie 

do dnia 31 maja 2024 roku. 

Rozdział 10. 

Okres realizacji programu 

Gmina Chojnice realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok 

kalendarzowy 2023.  

Rozdział 11. 

Postanowienia końcowe oraz informacja o sposobie tworzenia programu i o przebiegu konsultacji 

1. Roczny program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego 

obowiązywania po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi na terenie Gminy Chojnice. 

2. Szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji określa Uchwała nr XL/591/10 Rady Gminy w 

Chojnicach z dnia 29 września 2010 roku „w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” 

3. Gmina Chojnice prowadziła w dniach od 26.10.2022 r. do  8.11.2022 r. konsultacje społeczne. W 

trakcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi/wpłynęły następujące uwagi/ 

dotyczące Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy na 2023 rok. 
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Załącznik Nr 1 do Programu Współpracy 

ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ – 150 000,00 ZŁ 

NAZWA ZADANIA 

Planowana 
wysokość środków 
finansowych 
przeznaczonych na 
dotacje w 2023 roku 

Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i 
ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Chojnice 

150 000,00 zł 

 

 

Załącznik Nr 2 do Programu Współpracy 

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ 

W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ – 

50.000,00 ZŁ 

NAZWA ZADANIA 

Planowana 
wysokość środków 
finansowych 
przeznaczonych na 
dotacje w 2023 roku 

Wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-
hospicyjną 

50 000,- zł 
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Uzasadnienie 

Art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” nakłada na 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia, po konsultacjach 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, 
określającego formy i zasady współpracy z „trzecim sektorem” oraz ilość środków planowanych na realizację 
priorytetowych działań określonych w programie. 

Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą i uchwałą Nr XL/591/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 
2010 roku „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” 

Gmina Chojnice prowadziła w dniach od 26.10.2022 r. do 8.11.2022 r. konsultacje społeczne. W trakcie 
przeprowadzonych konsultacji wpłynęły/nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące Programu współpracy Gminy 
Chojnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 
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