
z dnia 18 grudnia 2019 r

w sprewie uchwaleuia Roczn.go Progr.mu Wsp6lprzcy GmiDy Pi€trorice Wiellie z orgrnizrcirmi
pozrrzqdoEymi oraz innlmi podmiotami pronadz4cymi dzialalnosa poijltku publiczncgo n. 2020r.

Na podsla$ie art. l8ust.2pk( 15. usla$) zdnia 8 marca 1990r. o sarnorzqdzie gminnym (1.j. Dz.U.
22019t. poz. 506), arl. 5a usl. I i 4 uslawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci porylku publicznego i o
wolonlariacie (. .j: DzU. z2019r. poz.668).po Fzepros'adzeniu konsuhacji zgodnie z Uchwalq nr
XXXIX/4I8/2010 Rady Gminy Pielrowice Wielkie zdnia 05 listopads 2010r. w sprawie: okrejlenia
szczegcrowego sposobu konsullowania z orgarizacjami pozarz4dowymi i podmiolami wlmienionymr
w art. 3 usr. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoici po44ku publicaego i o wobntariacie projektdw
akt6w prawa miejscow€go N dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci slalutowej tych organizacji (Dz. tlrz. Woj.
Sl. z 201I r. Nr I poz. 23)

Rada Gminv Pietrowice Wielkic

S ,. Przyjmuje sif Roczny Program wsp6lprac] Cminy Pielrowice Wielkie z or8anizacjami
pozarzqdow)mi oraz innymi podmiotani prcwadzecymi dzialalnos6 por)lku publiczncgo na 2020r.
r\ brzrD;eniu okeilony,r w zalqcaniku do uchwaly.

S2.Traci moc uchwala Nr XIII/I13/2019 Rady Gmjny Pietrowice wielkie zdnia lS listopada 2019r.
w sprawie uchwalenia Roczncgo Programu Wsp6]pracy Gminy Pielro\,r'ice Wielkie zorganizaciami
pozarT4dow]-mi oraz innymi podniotami prowadzqcynri dzialalno6a poz)lku publicznego na 2020r.

g 3. Wykonanie uchwaty po$ierza sit W6jto\\,iCminy Pietrowice Wielkie.

S 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem pod.igcia.

Przewodnicz4cy Rady Gminy

Piotr Brjak
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Zatqcznik do uchwab NrXVl138/20)9

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Rocan! ProEtu Ws?ilpmc)' z oryaniaacjomi ?o.oftqdowftti oruz po,lmiotami, o ktdtfch mows
w n 3 ust. 3 uslatrr o tl?.iulnlfioici poxtlku puhlicznego i o tiolontniacie ha 2020 roh

II. CEL CI,6WNY ORAZ CELE SZCZEGOLOWE PROGRAMU

II!. ZASADY WSPOLPRACY

IV. REALIZ ATORZY PROGRAMU

V. FORMY WSPOI-PRACY

VI. PRlORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

VII SPOS6B R.EALIZACJI PROGRAMU

VIII. WYSOKOSE SRODK6W PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJ4 PROGRAMU

IX. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

X. SPOS6B OCENY REALIZACJI PROGRAMU

XI.INFORMACJA O SPOSOBTE TWORZENIA PROCRAMU ORAZ O PRZEBIEGU
KONSULTACJI

XII. TRYB POWOLYWANIA I ZASADY DZIALANIA KOMISJI KONKURSOWE.I OTWARTECO
KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY
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I. WPROWAI'ZENIf,

Prowadzenie przez samorzqd gminny dzialalnosci we wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi orzz
podmiotami, o lc6rych mowa w an. 3 ust. 3 usta\a? z dnia 24 kwiehia 2003r- o dzialalnoici po2ytku
publiczlego io wolontariacie jest realizacjq konstytucyjnej zasady pomocniczolci, zgodnie, z kt6rq
pa6stwo ijcgo struklur,v powinno wykonywaa tylko te zadania, kl6rc nie mogq byi realizo\rane przez
podmioty znajdujqce si9 jak najbli2e.i obywatela. Podmiolami tymi s4 przede wszystkim sahorz4d
tery.torialny i organizacje pozarz.qdowe. Orgrnizacje te stanowiq podstawg wspolczesnego spoleczetistwa-
Obie te struklury lqcz, wsFilny cel, jakim jesl zaspakajanie potEeb mieszkaric6w, ptzy czym w realizacji
teSo c€lu rola oryanir-acji pozarzqdowych stale waasla- Ob'serwuje sie waost wsp6}pracy wladz
publiczrych ze strukturami organizacji pozarzadowych, kt6rych dzialalnosa aaczqco wplywa na rozw6j
gminy ijakosd Zycia jej mieszkanc6w. Wiele dziedzin Acia nie mogloby dzis funkcjonowa6 bez
aktywnofti ob)'watelskiej. Wyrazem dEz€nia Gminy Pieirowice Wielke do szlrokiej wspo.lpracy
z organizacjami pozarz4dowymi i podmiotami prowadz4cymi dzialalno66 pozytku publicznego jest

,,Rocay program wspolpracy z organizacjami pozarz4dowymi ordz podmiotami, o kt6rych mowa
w art. 3 usl. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci poA'tku publicaego i o wolonlariacie".
Program ure$luje na najblizrzy rok wspdlpraca pomigdry Gminq a organiacjami pozarz4dowymi
i podmiotami prowadzqcymi dzialalnoJi po2ylku publicznego, okeslajqc zakres oraz iormy tej
wsp6lpracy. Pozwoli on na pobudzenie i wspiemnie przez wladz! Gminy dzialalnoici tych organizacji
i podmiol6w oraz realizacjg przez nie zadari publicznych na rzecz spolecznosci lokalnej.

II. CEL GLoWNY ORAZ CELE SZCZEG6LOWE PROGRAMU

t.
Celem gl6wnym programu jesl prorvadzenie pftez Gminf Pietrowice wielkie dzialalnosci w sterze zadah
publicaych powialu okreilonych w afl. 4 uslawy z dnia 24 kwiehia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wofontadacie (tj. z 20i 8 r. Dz.. U. poz.450 z pdir'- zm.) rve wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi
i podmiotami \r?mienionymi w an. 3 ust.3 lej samej ustawy. prowadz4cymi odpowiednio do lerylorialnego
zakresu dzialania gminy, dzialalnos6 po4lku publicznego w zakresie odpowiadaj4cym zadaniom gniny.
2. Celami szczeg6lo*ymi proSramu s4i

l) umacnianie w spolecaej swiadomoSci poczucia odporviedzialnoici zn siebie i swoje oloczenie,

wsp6lnolQ lokalnq oraz jej lradycje,

2) budowanie spo{eczeristwa obywalelskiego. popflez aktywizacjl spolecznoici lokalnych,

3) wprowadzenie nowalorskich i bardzicj efektyw nych .Jzialah otaz rcz|9i4zafi dziTki dohremu

rozpoznaniu przez organizacje pozarT4do\re w)'stfpujAcych polrzeb spolec,,ttych,

4) sprawniejsze i lepsze wykorzystanie nnijnych lunduszy strukturalnych,

5) wlqczenie zainleresowanych organizacji pozarzqdow),ch w syslem demokracji lokalnej oraz

realizacje programdw sluzqcych rozwojowi Gminy

IIt. ZASADY WSPOLPRACY

wsp6lpracaGminy z organizcjalni opiera si9 na zaMdach:

- ponocniczoici, co oznacza,2e samorzqd udzicla pomocy tylko w niezbfdnym zakresie. nie wyrfcza

organizacji w sprawach, kt6re sq w slanie sami rozwiqzai,

- suwerennoici strotr,co ozracTa poszanowa.nie aulonomii orgaDizacji i nieingerowanie w ich

sprawy we\r'nllrzne,

- parthersttea, co oTnatza rvsp6lne identyfikowanie problem6w, definiowanie zadai oraz

wypracowywanie najlepszych rozwiqzan,

- efc kt!--noici, co oznacza dqzenie do osiqgniQcia mozliwic najleps4ch efekl6w rv realizacji zadai

p'rblicznych. przy poniesieniu niezbQdnych koszt6w,

- czciwj konklrencji i jux,no.ici, co oznaczn rfi\ny doslgp do informacji oraz slosowanie rdrvnlch

wobec wszlslkich kryteri6w wyboru wykonawcy zadania publicznego.
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IV. R.EALIZATORJZY PROGRAMU

W realizacji programu oczestnicz4:

l) Rada Gminy Pietrowice Wielkie ijej Komisje, w z€kesie wytyczania polityki spolecatej i

finansowej 8miny,

2) w6jt Gminy Pietrowice wielkie, w zakresie realizacji polityki spolecznej i finansowej gminy

wytyczonej przEz Rade Gminy Pietrowice Wielkie,

l) Wyaaczony praco$nik Urz9du Gminy uposazniony do przeprowadzania otwartego konku.su

ofert na realizacjl zadati zleconych przez CminQ Pielrowice Wielkie organizacjom pozarz4dowym
oraz podmiotom, o h6rych mowa wan.3ust.3 ustawy o dzialalnoJci po2)'tku publiczn€go io
wolontariacie.

V. FORMY WSP6LPRACY

Wspolpraca Cminy Pielrowic€ Wielkie z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami, o kt6rych
mowa w art. 3 usl- 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicaego i o wolontadacie odbywad sil bfdzie
w formach:

I ) zlecania organizacjom pozarz4dowym oraz podmiotom wlmienionym w an- 3 ust. 3 tlslaw)

o dzialalnoJ.i po41ku publicznego io wolonladacie realizacji zadan publicmych Sminy - na
zasadach okreslonych w ustawie o dzjalalnosci pozytku publicaego i o wolontariacie. w formach:
powierzania wykon-vwania adan publicaych wraz zudzieleniem dotacji na finansowanie ich
realiz.acji,powierzania wykonywania zada,i publicmych w szczeg6lnoici poprzez zlkup uslug na
zrsadach i w trybie okreSlonych \! przepisach o zrm6wieniaah publiczrych, przy por6u'nywalnoici
melod kalkulacji kosa6w oraz por6wnywalnoaci opodatkowania lub wspicrania lakich zadai wraz
z udzieleniem dolacji na dofinansosanje ich realizacji,

2) wzaiemnego informowania sif o planowanych kierunkach dzialalnoSci i wsp6ldzialania w celu

z-harmonizowania tych kierunk6w,

3) konsultowanie z podmiotami Programu projekl6w akl6w nornatywnych w dziedz;nach dotycz4cych

siatulowej dzialalno(ci tych organizacji, w trybie okre(lonym w uchwale Nr XXXIX/4I8/2010
Rady Cminy Pielrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia sZczeg6lowego
sposobu konsultowrnia z organizacjami pozarzqdowymi i podmiolami ryn)ienionymi
\y an. 3 ust. 3 usta$y z dnia 24 k\lietnia 2003 r. o dzialalnoSci porytku publicaego i o wolonlariacie
(lj. z2018r. Dz. tJ. poz.450 zp62n. zm.) projekt6w ak16w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalnosci statutowej lych organizacj;,

4) tworzenia w miarl potrzeb przf,z organy gminne wspolnych zespoldw o charaklerzr doradcz,vm

i inicjat"rvnym. zlo2onych z peedstawicicli organizacji pozarzqdowych. podmiotdw
wymienionych wart.3 ust.I ustauy o dzialalrtosci po41ku publicznego io wolontaiacie oraz
przedstarvicieliwla{ciwych organ6w gminy oraz ok€jlanie przedmiotu ich drarania,

5) wsp6lpracy i udzielania pomocy w zakrcsie pozyskiwania Srodk6w finanso$]ch z innych Zr6del

poptzgz informowanie organizacji pozarz4dorych ipodmiol6w wymienionych
\v arl. 3 ust.3 uslawy o dzialalnoSci po4,tku publicmego io wolontariacie o moztirxo(ci
pozyski\rania Srodk6rv finansowych zdinych bbdel oraz udzielalria pomocy na wniosek
zainleresowanej organizacji i podmiolu w zakesie $)pelniania wniosk6w,

6) promocji dzialalnoici organizacji pozrzqdow),ch i podmiot6w wymienionych w an. 3 ust. 3 ustawy

o dzialalno(ci poalku publiczneSo i o wolontariacie popt,/fz zarniesz.zanie lub przekazywanic na

\\'niosek organizacji lub podDioiu informacji dotycz4clch no*ych inicjalyw realizowanych przez

organizacje poz rzqdowe ipodnrioty na strona€h inlerneto\tych Cminy Pietrowice Wielkie oraz
w Iokalnych nrediach,

?) pomo.y w nawiqz.aniu Vzrz otgatliTaie pozatzqdowe i podmiolv, o k6rych motla w art. 3 u"st. l
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usravry o dzialalnosci po2),tku public^ego io wolontariacie kontak6w ponadgminnych
i miedzynarcdowych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom staraj4cym siQ

o nawi4zanie kontak6w ponadgminnych i mifdrynarodo*ych.

VI, PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Gmina Pietrowice Wielkie pro$adzi dzialalno36 w sferze zadan publicaych okre(lonych
w arl.4 uslawy o dzialalnoici pozylku publiczlego io wolontariacie we wsp6lpmcy zorganizncjami
pozarzadowymi oraz podmiolami wymienionymi w art.3 ust.3 wymienionej ustawy prowadz4cymi,
odpowiednio do ter)'torialnego zakesu dzialania orgfi6w gminy, dzialalnosa pozytku publicaego
w zalresie odpowiadajqcym zadaniom iych or8an6w.

Wspierrtr, Wzi. re.liacjr Mstlpuj{cych zsdri Gminy:

I . w zakresie kultury fizycmej i turystyki :

a) organizac.ia i koordynacja przedsifwzigc sponowych o zasiggu gminnym i ponad gminnym dla

dzieci i mlodziezy z tercnu Gminy Pielrowice Wielkie,

b) organizacja szkolenia dzieci i mlodzie2y, w tym z2kup sprzetu sportowego,

c) organizacja i uczestnictwo w imprezach sponowych i sponowo-rekeacyjnych o charaklerze

gminnym i ponad gminnym.

d) organizacja innych fom aktywnego wypoczJnku dla mieszkaic6w cminy Pielro\rice wielkie,

ze szczeg6lnym uwzglfdnieniem Bypoczynku dzieci i mlodzie2y.

e) opracowanie slrategii rozwoju turystycznego Gminy Pietrowice Wielkie,

f) upowszechnianie kultury fizycaej zakresie sporlu oraz szeroko rozumiancj rekreacji w zakresic

rurystyki,

2. 1, zakresie nauki, edukacji. oswiatJ i w]-chowania:

a) udziclanie pomocy finansowej mlodziezy z rodzin o niskich dochodach, pochodz4cej z terenu

cnriny Pielro$ice wi€lkie, pode.lmuj{cej naukl w szkdach Srednich, gimnazjalnych i wyzszych,

b) gromadzenie aktualnych informacji o srkolach, zasadach i warul*ach nauki.

c) organizorL,anie i finansowanic wyjazddw mlodzie4 do szk6l i uczelni w celach poznawczych.

d) upowszcchnianie w spoleczcnshvie wicjskim potrzeby podeirno$ania i wspierania inicjatyw

$ sferze ksaalcenia mlodziezy N szkolnictvie (rednim i wybz)m.

e, prowad,,cnie dzialalnoiui kulruralnej i oiq iaro\lei

3. w zakesie dzialaf, na rzecz os6b niepelnosprawnych:

a) wspieranie dzialarl poprawiajqcych jakosd zycia os6b niepelnosprawDych,

b) opicka nad osobami niepelnosprawnymi,

c) organizacja wypoczynku letn;ego dla dzieci niepclnosprawnych.

d) wspieranie prowadzenia s$iellic i osrodk6rv wsparcia dla os6b z zaburzenirmi psychicznynri

i schorzeniami rucho$}mi.

4. w zakresie pomocy spolecznei, w tym pomocy rodzinom i osobom w lrudncj syluacji zy(iosej draz

wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b:

a) organizacja przedsigwzigi majqcych na celu pomoc rodzinonr najubozszyn lub osobom

i rodzinom zagrozonym r),kluc/cniem spoleczDym z lerenu gn)iDy,

b) organizacja przedsiglvziea nraj4cych na celu zapcwnienie schronieria. posrlku i nierbQdnego

ubrJnia dla osob bczdo'nn) (h z lercnu gmin)_.

5. w zakesie dzialan na rzeczdzieci i mlodziezy. w lym wypoczynku dzieci i mlodziez];
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a) wypoczfnek poleczony z przeptowadzrniem zaj96 z moloryki dla przyszlych slrazakow

6. w zakresie rarourictwa iochron] ludnoaci:

a) szkolenia z pierwszej pomocy

7. dzialania na rzecz ochrony {rodowiska w tym roz$oju obszar6w zi€lonych

8. ochrony dziedziclwa kulturowego

9. wspomaganie rozwoju spoleczrosci lokalnej na terenie gminy

VII. SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU

Wzsj€mne iDformowanic o planowrnych kierunluch dzi.lalnosci i wsp6ldzialatria wc€lu
zhrrmosizowrni, tych kieruBk6w.

Cmina bEdzie informowala organizacje pozarzEdowe, kt6rych cele slatulowe wiq29 sil z realizacjq
okredlonych zadan Gminy o:

l. pracach nad projektami uchwal regulujqcych zakres Nsp6lpracy Cminy z organizaciami

pozarz4dowyrn i,

2. aklualnych kierunkach i zadaniach w zlkrcsie spotu, kultury fizycznej i turystyki.

3. aktualnych kierunkach i zadaniach w Takresie kultury.

4. akiualnych zadaniach wynikaj4ctch z Cminnego Progranru Prolilaklyki i RozwiQzywania

Prcblem6w Alkoholowych

5. innych dzialafl iach wymagaiEcych wsp6ldzialania z organizacjami pozarzqdo\lymi.

lnformacje przekazywane tsdq w lrakcic narad, szkolen ikonsuhacji, aw razie polrzeby, w formie
opracowa6 pisemnych.

Organiz.cje pozarz{dow€ mogQ itrformowat o:

l. planowanych kierunkach dzialalnoaci i realizowanych progranrach.

2. porrzebie rvsp6ldzialania z samorzedcm (imiDy w ich realizacii.

Konsultowanie z organizacjami pozarz{dowymi oraz innymi podmiolami, odpowiednio do zakrcsu
ich dzhhnia, proickt6w akt6rv normat,'*nych w dziedzinEch dot)'czacych dzialaho{ci statutowej
tych organizacji

Zakrcs konsuhacj; b9dzie obcjnowat:

l. przyjmo\\'anie opinii organiT-acji pozarzqdowych do projekl6w uchwal dort-czEcych wsp6lpracy na

etapie ich tlvorzenia

2. udzielanie odpouiedzi na \vnioski i propozycje zmian w w/w uchwalach.

vt . wYsoKosc sRoDKow PRzEZNACZONYCH NA REALIZACJq PROGRAMU

Program bqdzie finansoNany ze Srodk6w wlasnych Gminy. Wroku 2020na rcalizzcl? zadai
publiczrych objftych ninieiszlDr programem lqcznie przeznacza siQ klvotf w wysoko4ci co najntniej
31.000,00 zl.

IX. OXRES REALIZ ACJI PROGRAMU

Ninieiszy prosram realizo\\'an) bedzie \ okrcsie od 1 stlcznia 2020r. do 3l grudnia 2020r.

X. SPOSOB OCENY REALIZACJI PROCRAMU

l. Ustala siq nastepujqce lvskainiki nie?bgdne do oceny realizacji pro8ramLr:

a) liczba ogloszonych olwanych konkurs6w ofen,

b) liczba ofen zlozonych w orwanych konkLrrsach ofei,

c) liczba zawarrych umt)w dolyczqcych realizacii Tadai publicznych.
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d) wysokosd kwot udzielonych dolacji,

e) wielkosc wkladu finansowego i pozafinansowego organizacji wniesionego do realizacji

poszczeg6lnych zada6,

D Iiczba beneficjcnt6w zrealizou anyc h zadai.

2. WOjt Gminy w terminie do 30 kwietnia 2021 r. przedklada Radzie Gminy spEwozdanie z reali?acji

programu,

XI.INIORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU
XONSULTACJI

l. Niniejszy program zostal uchwalony po konsultacjach przeprowadzonych w spos6b okeSlony

wuchwale Nr XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pielrowice Wielkie zdnia 05 Iistopada 20l0roku
w sprawie okeslenia szczeg6lowego sposobu ko.sultowania z organizacjami pozarzqdowr'mi i podmiotami
wymienionymi *art.3usl.3 usta\ry zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozylku publicaego io
wolontariacie (tj. z20l4r-Dz-U. poz. lllSze zm.) projekt6w akl6w prawa miejscowego w dziedzinach

do$czqcych dzialalnoici slatulo*ej tych organizacji.

2. Projekl programu celem uryskania ewentualnych uwag i op;nii zoslal zamieszczony na slronie

intemetowej Gminy.

l. Konsullacje projeklu uchwaly w sprawie Programu pftebiegaly naslgpujqco:

1) W lerminie od I 1.12.2019r. do 17.12.2019r. na stronie intemelowej Urz$du Gminy w zakladce

Aktuaholci z rflieszI:zot\o Ogloszenie W6jta Grniny Pielrowice W;clkie konsultacjach Programu.

2) W terminie od 11.12.2019r. do 17.12.2019r. wywieszono na tablicy ,nformacyjnej w budynku

Urzedu cminy ogloszenie o konsultrcjach Programu.

3) w rrakcie trwania konsulla€ji nie zgloszono 2adnych opinii i uwag do projcktu Programu.

4) Program po uchwaleniu przez Rrdg Gminy Pielrowice Wielkie, Toslaje zarnicszczony na stronie

intcrnelowej Urzgdu Gminy rv zakladce [,'c,lu,a/y R&lf Gnin)].

XII. TRYB POWOI-YWANIA I ZASADY DZIALANIA XOMISJI KONKURSOWEJ

OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY

I - Komisje po\\'obwanc sq w cclu opiniowania zhzonych przez organizacje ofen na realizacje Tadai

cminy.

2. wojl zarzEdzcniem po\roluje \tlad komrsii.

J. Regulamin pracy koDlisji okreila \16jt w drodze z.alz4dz$ ia-

4. Termin i miejsce posiedzenia komisji okresla Przewodnicz4c)' Komisji.

5. Komisja podej uje rozrtrzygnigcia w glosowaniujawoym, zwykl4 rviQkszoiciq glos6w, w obecnosci

co najmniej polo\\y pelnego skladu osobow€Eo.

6. W przypadku r6wnej liczby glosd\y decyduie glos Przswodniczqccgo Komisii.

7. Z prac komisji sporz4dza siq protok6t, ktdry podpisuie Przeuodniczqcy oraz czlonkowie.

8. Z chwilq podpisania prolokolu Komisja ulega rozwiqzaniu.

9. Komisia przedslawia W6jtoNi Gminy Pietrowice Wielkie propozycje podzialu Srodlow iinansowych

na realizacjf zadali publicznych.
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