Uchwala Nr Vl/55/2019
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 11 marca 2019r.

w

sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Pietrowice Wielkie

z organizaciami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku
publicznego na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz- U.
ustawy z dr|ia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku
z 2018t. poz.994), art. 5 a ust. 1
publicznego i o wolontariacie (t.j: Dz. U. z 2016t. 9oz. 1817 z p62i. zm.), po przeprowadzeniu
konsultac,ii zgodnie z Uchwalq nr XXXIX 418t2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada
201O r. w sprawie: okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzqdowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku

i4

io

wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczEcych
dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz. Utz. Woj. Sl. z 20l'lr. , Nr 1 poz. 23)
publicznego

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

sl
Przy.jmuje sie Roczny Program Wsp6lpracy Gminy Pietrowice wielkie z o$anizaqami pozarzqdowymi

oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnos6 po2ytku publicznego na 2019r.

w

brzmieniu

okreslonym w zaleczniku do uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

s3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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Zalqcznik
do Uchwaly Nr vl/55/2019
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 11.03.2019r.

Roczny Program Wsp6tpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o kt6rych mo'
wa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku Publicznego i o wotontariacie na 2019 rok

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU
XII. TRYB POWOLYWANIA I ZASADY DZIALANIA KOMISJI KONKURSOWEJ OTWARTEGO
...'....'............."..'.7
KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE

GM1NY.................

I. WPROWADZENIE

Prowadzenie pzez samozEd gminny dzialalnosci we wsp6lpracy

z oryanizaqami

pozatzE-

dowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie jest realizacjE konsq ucy.inej zasady pomocniczosci, zgod-

nie, z kt6rE panstwo ijego struktury powinno wykonywac tylko te zadania, ktore nie moge by6 realizo-

wane pzez podmioty znajdujqce siQ jak najblizej obywatela. Podmiotami tymi sq przede wszystkim
samoeEd terytorialny i organizacJe pozanqdowe. Organizacje te stanowiq podstawQ wsp6lczesnego
spoteczensMa. Obie te struktury lEczy wsp6lny cel,.iakim Jest zaspakajanie potzeb mieszkanc6w'
pzy czym w realizacli tego celu rola organizacji pozazqdowych stale wzrasta. Obsenwuje siQ wzrost
wspolpracy wladz publicznych ze strukturami organizacji pozazadowych, ktorych dzialalnosC znaczE-

co wptywa na rozw6j gminy i jakosc 2ycia jej mieszkanc6w. wiele dziedzin zycia nie mogloby dzis
funkc.ionowa6 bez aktylvnosci obywatelskiej. Wyrazem dEzenia Gminy Pietrowice Wielkie do szerokiei
wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami prowadzqcymi dzialalnoso pozytku publicznego jest,,Roczny program wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o ktorych
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego

io

wolonta-

riacie,'. Program uregulu.je na najblizszy rok wspolpracQ pomiqdzy GminE a organizacjami pozarzEdo-

wymi ipodmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego, okreslajqc zakres oraz formy tej
wspolpracy. Pozwoli on na pobudzenie iwspieranie pzez wladze Gminy dzialalno5ci tych organizacji

ipodmiot6w oraz realizacjq Wzez nie zadah publicznych na rzecz spolecznosci lokalnej.
II. CEL GToWNY ORAZ CELE SZCZEGOTOWE PROGRAMU

'1.

Celem gl6wnym programu jest prowadzenie przez Gminq Pietrowice Welkie dzialalnosci w sfeze
zadan publicznych powiatu okre6lonych w art. 4 ustawy

z

dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci

pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2018 r. Dz' U. poz. 450 z p62n. zm.) we wspdlpracy
z organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3

ust

3 tej same.i ustawy' pro-

wadzqcymi odpowiednio do terytorialnego zakresu dzialania gminy, dzialalnos6 pozytku publicznego w zakresie odpowiadajacym zadaniom gminy.

2.

Celami szczeg6lowymi programu sq:

.l)

umacnianie w spolecznej Swiadomosci poczucia odpowiedzialnosci za siebie i swoje otoczenie, wspOlnote lokalnq oraz jej tradycje,

2) budowanie spoleczeistwa obywatelskiego, poprzez aktywizacje spolecznosci lokalnych,
3) wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych dzialai o@z rotttiqzaf' dzigki dobremu
rozpoznanlu wzez otganizaqe pozazqdowe wystepujacych potzeb spolecznych'

4)
5)

sprawniejsze i lepsze wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych,

wlqczenie zainteresowanych organizacji pozarzqdowych w system demokracji lokalnej oraz
realizacje program6w sluzacych rozwojowi Gminy

Z

lt. ZASADY wsP6tpnacv
Wspolpraca Gminy z organizacjami opiera sie na zasadach:

pomocniczosci, ca oznacza,ze samozqd udziela pomocy tylko w niezbQdnym zakresie, nie wyrQcza organizacji w sprawach, kt6re sq w stanie sami rozwiAzac,

suwerennosci stro/,, co oznacza poszanowanie autonomii organizacji

i

nieingerowanie

w

ich

sprawy wewnetzne,
partnerstwa, co oznacza wsp6lne identyfikowanie problemow, definiowanie zadah
wyrvanie najlepszych tozwiqzafi

oaz wypraco-

,

efektwnosci, co oznacza dazenie do osiqgniQcia mozliwie najlepszych efektow w realizacji zadafi
publicznych, przy poniesreniu niezbgdnych koszt6w,
uczciwej konkurencji

i

jawnosci, co oznacza r6wny dostQp do informacii oraz stosowanie r6wnych

wobec wszystkich kryleri6w wyboru wykonawcy zadania publicznego.

IV. REALIZATORZY PROGRAMU

W realizacji programu uczestniczq:

'1)

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
i

2)

ijej Komisje, w zakresie wytyczania polityki spolecznej

finansowej gminy,

W6jt Gminy Pietrowice wielkie, w zakresie realizacji polityki spolecznej ifinansowej gminy wytyczonej ptzez Rade Gminy Pietrowice Wielkie,

3)

Wyznaczony pracownik Uzgdu Gminy upowazniony do pzeprowadzania otwartego konkursu
ofert na realizac,g zadan zteconych przez Gmine Pietrowice wielkie organizacjom pozarzqdowym
oraz podmiotom, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie,

V. FORMY WSP6TPRACY

wsp6lpraca Gminy Pietrowice wielkie

z

organizacjami pozarzqdowymi

i

podmiotami,

o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie odbywad
siq bqdzie w formach:

1)

zlecania organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy
o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie realizacji zada6 publicznych gminy - na zasadach okreslonych w ustawie o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie, w formach:
powierzania wykonywania zadan publicznych wtaz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich re-

alizacji, powierzania wykonywania zadan publicznych w szczeg6lnosci poprzez zakup uslug na
zasadach iw trybie okreslonych w przepisach o zam6wieniach publicznych, pzy porownywalnosci
metod kalkulacji kosztow oraz porownywalnosci opodatkowania Iub wspierania takich zadai wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2)

wzajemnego informowania

siQ

o planowanych kierunkach dzialalnosci i wsp6ldzialania

w celu zharmonizowania tych kierunk6w,
3

3)

z podmiotami Programu projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczacych statutowej dzialalnoSci tych organizacli, w trybie okreslonym w uchwale Nr xxxlx418/2010
konsultowanie

Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia szczeg6lowe-

go sposobu konsultowania z organizac.iami pozazEdowymi ipodmiotami wynienionymi w art.3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.i. z 2018 r. Dz. U. poz. 450

z

p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa mieiscowego w dziedzinach do-

tyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji,

4)

tworzenia w miarQ potzeb pzez organy gminne wspolnych zespolow o charakteze doradczym
i inicjatywnym, zlo2onych

z przedstawicieli organizacji pozarzqdowych, podmiot6w wymienionych

w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego

io

wolontariacie oraz przedstawicieli wlasciwych organ6w gminy oraz okreslanie pzedmiotu ich

dzialania,

5)

wsp6lpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania Srodkow finansowych z innych 2r6det
poprzez informowanie organizacji pozarzqdowych i podmiot6w wymienionych

w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie o mozllwosci pozyskiwania Srodk6w finansowych

z r62nych zrbdd o,az udzielania pomocy

na wniosek zainteresowanei

organizacji i podmiotu w zakresie wypelniania wniosk6w'

6)

promocji dzialalnosci organizacji pozarzEdowych i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie poprzez zamleszczanie lub przekazywanie na

wniosek organizacji lub podmiotu informacli dotyczqcych nowych inicjatyw realizowanych przez
organizacje pozarzadowe i podmioty na stronach internetowych Gminy Pietrowice Wielkie oraz
w lokalnych mediach,

7)

pomocy w nawiEzaniu przez organizacie pozarzqdowe i podmioty, o ktorych mowa w
ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego

io

art 3 ust

3

wolontariacie kontaktow ponadgminnych i miqdzy-

narodowych poprzez udzielanie rekomendac.ii organizacjom
i podmiotom starajacym siq o nawiqzanie kontakt6w ponadgminnych i miedzynarodowych'

VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
Gmina Pietrowice Wielkie prowadzi dzialalnosc w sferze zadafi publicznych okreslonych w art.
4 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie we wsp6lpracy z organizacjami pozazEdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienione.i ustawy prowadzEcymi, odpo-

wiednio do terytorialnego zakresu dzialania organ6w gminy, dzialalnos6 pozytku publicznego w zakresie odpowiadajqcym zadaniom tych organ6w.

Wspierana bgdzie realizacia nastqpuiacych zadari Gminy:
w zakresie kultury fizycznej i turystyki:

a)

organizacja i koordynacja pzedsigwziqc sportowych o zasiQgu gminnym i ponad gminnym dla
dzieci i mlodziezy z terenu Gminy Pietrowice Wielkie,

4

b)

organizacja szkolenia dzieci i mlodziezy, w tym zakup spzetu sportowego,

c)

organizacja iuczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyinych
o charakterze gminnym i ponad gminnym,

d)

organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkaic6w Gminy Pietrowice Wielkie,
ze szczeg6lnym uwzglQdnieniem wypoczynku dzieci i mlodzie2y,

e)

opracowanie strategii rozwoju turystycznego Gminy Pietrowice Wielkie,

f)

upowszechnianie kultury fizycznel zaktesie sportu oraz szeroko rozumianej rekreacji
w zakresie turystyki,

2,

w zakresie nauki, edukacji, oswiaty i wychowania:

a)

udzielanie pomocy finansow el mlodziezy z rodzin o niskich dochodach, pochodzqcej
z terenu Gminy Pietrowice Wielkie, podejmujqcej naukQ w szkolach Srednich, gimnazjalnych

iwy2szych,

b)

gromadzenie aktualnych informacji o szkolach, zasadach iwarunkach nauki,

c) organizowanie ilinansowanie wy)azd6w mlodziezy do szk6.l iuczelni w celach poznawczych,
d) upowszechnianie w spoleczenstwie wieiskim potzeby podejmowania i wspierania inicjatyw
w sfeze ksztalcenia mlodziezy w szkolnictwie Srednim i wyzszym

e)
3.

prowadzenie dzialalnoSci kulturalnej i oswiatowej

w zakresie dzialai na rzecz os6b niepelnosprawnych:

a)
b)

wspieranie dzialarl poprawlajqcych jakosc zycia os6b niepelnosprawnych,

c)

organizacja wypoczynku letniego dla dzieci niepelnosprawnych,

d)

wspieranie prowadzenia Swietlic i osrodk6w wsparcia dla os6b

opieka nad osobami niepelnosprawnymi,

z zabutzeniami

psychicznymi

i schorzeniami ruchowymi.

4.

w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w kudnej sytuacji zyciowej
oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b:

a)

organizacJa przedsigwziqc majacych na celu pomoc rodzinom najubo2szym lub osobom
i rodzinom zagro2onym wykluczeniem spolecznym z terenu gminy,

b)

organizacja przedsigwziqo majacych na celu zapewnienie schronienia, posilku i niezbednego
ubrania dla os6b bezdomnych z terenu gminy.

5.
6.
7.

dzialania na zecz ochrony srodowiska w tym rozwoju obszarow zielonych

ochronydziedzictwa kulturowego
wspomaganie rozwo.iu spolecznosci lokalnej na terenie gminy

VII. SPOS6B REALIZACJI PROGRAMU

Wzajemne informowanie o planowanych kierunkach dzialalno5ci
i wspoldzialania w celu zharmonizowania

tych kierunk6w.

Gmina bQdzie informowala organizacje pozarzqdowe, kt6rych cele statutowe wiqzq siq
z realizacjq okreSlonych zadan Gminy o:

1.

pracach nad projektami uchwal regulujqcych zakres wsp6lpracy Gminy z organizaciami Pozatzqdowymi,
5

2.
3.
4.

aktualnych kierunkach

i

zadaniach w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki,

aktualnych kierunkach i zadaniach w zakresie kultury,

aktualnych zadaniach wynikajqcych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych

5.

innych dzialaniach wymagajEcych wsp6ldzialania z organizaciami pozarzadowymi.

lnformacie przekazywane bqdq w trakcie narad, szkolen i konsultacji, a w razie potzeby, w formie
opracowah pisemnych.

Organizacje pozarzqdowe mogq informowa6 o:
1. planowanych kierunkach dzialalnoSci i realizowanych programach,

2. potrzebie wsp6ldziatania z samozqdem Gminy w ich realizacji.

Konsultowanie z organizacjami pozaazadowymi otaz innymi podmiotami, odpowiednio
do zakresu ich dzialania, projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych organizacii
Zakres konsultacji bgdzie obejmowal:

1.

przyjmowanie opinii organizacji pozarzqdowych do projekt6w uchwal dotyczqcych wsp6lpracy na
etapie ich tworzenia

2.

udzielanie odpowiedzi na wnloski i propozycje zmian w w/w uchwalach.

vil. wYsoKose

SRODK6W PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJE PROGRAMU

Program bQdzie finansowany ze srodk6w wlasnych Gminy. w roku 2019 na realizacjQ zadan
publicznych ob.ietych niniejszym programem lEcznie ptzeznacza siQ kwotQ w wysokosci co najmniei
4000,00 zl.

IX. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Niniejszy program realizowany bgdzie w okresie od 1 stycznia 20'19r. do 31 grudnia 2019r
X, SPOSoB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1.

Ustala sie nastqpu.iqce wska2niki niezbQdne do oceny realizacji programu:

a)
b)

liczba ogloszonych otwartych konkurs6w ofert,

c)

liczba zawartych um6w dotyczacych realizacji zadai publicznych,

d)
e)

wysokoSc kwot udzielonych dotacji,

liczba ofert zlo2onych w otwartych konkursach ofert,

wielkosc wkladu finansowego

i

pozafinansowego organizacji wniesionego do realizacji po-

szczeg6lnych zadai,

f)
2.

liczba beneficjentow zrealizowanych zadai

W6jt Gminy w terminie do 30 kwietnia 2020 r. przedktada Radzie Gminy sprawozdanie z rcalizaqi
programu
6

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

1.

Niniejszy program zostal uchwalony po konsultacjach przeprowadzonych
w uchwale Nr

w sposob okreslony

X)filr418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010

w sprawie okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania

z

roku

organizacjami pozazEdowymi

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

publicznego i o wolontariacie (1.i. z 2014 r. Dz. U. poz.

11

18 ze zm.) projekt6w akt6w prawa mie.i-

scowego w dziedzinach dotyczEcych dzialalnosci statutowe.i tych organizacji.

2.

projekt programu celem uzyskania ewentualnych uwag i opinii zostal zamieszczony na stronie
internetowej Gminy.

3.

Konsultacje projektu uchwaty w sprawie Programu przebiegaly nastQpujqco:

1)

W terminie od 28.o2.2}19t. do 07.03.2019r. na stronie internetowej Uzqdu Gminy w zakladce
Aktualnosci zamieszczono Ogloszenie W6jta Gminy Pietrowice Wielkie konsultac.iach Programu.

2)

W terminie od 28.02.2019t. do 07.03.2019r. w),vieszono na tablicy informacyjnej w budynku
UrzQdu Gminy ogtoszenie o konsultacjach Programu.

3) W trakcie trwania konsultacji nie zgloszono zadnych opinii i uwag do proiektu Programu.
4) Program po uchwaleniu przez Radq Gminy Pietrowice Wielkie, zostaje zamieszczony na stronie lnternetowej Urzgdu Gminy w zakladce Uchwaly Rady Gminy.

XII. TRYB POWOLYWANIA

I ZASADY DZIALANIA

KOMISJI KONKURSOWEJ OTWARTEGO

KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY
1

.

Komisje powolywane sq w celu opiniowania zlozonych ptzez otganizaqe ofert na realizacje zadai
Gminy.

2. Woil zatzqdzeniem powoluje sklad komisji.
3. Regulamin pracy komisji okre5la w6jt w drodze zarzqdzenia.
4. Termin i miejsce posiedzenia komisji okreSla Przewodniczqcy Komisji.
5. Komisja podejmuje rozstrzygniecia w glosowaniu jawnym, zwyklq wiqkszosciq glos6w, w obecnoSci co najmniej polowy pe'lnego skladu osobowego.

6. W pzypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos PrzewodniczEcego Komisji.
7. Z ptac komisji sporzqdza siQ protok6l, kt6ry podpisuje Przewodniczqcy oraz czlonkowie.
8. Z chwilq podpisania protokolu Komisja ulega rozwiEzaniu.
9. Komisja pzedstawia W6jtowi Gminy Pietrowice Wielkie propozycle podzialu Srodk6w finansowych
na realizaqq zadati publicznych.
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