
Fl.APA GMINY
l-terrowice Wielkia

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Pielrowice Wielkie
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSc poiytku
publicznego na 20'18r.

Na podstawie art. 18 usl. 2 pkl 15, ustawy z dnia I marca 1990r. o samorzEdzie gminnym (1. j. Dz. U.

z2o17t. poz 1875), art.5 a ust. 1i4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontaracie ll.j. Oz. U. z 2016t. poz. 1817 z p62n. zm.) po przeprowadzeniu
konsultacjizgodnie z Uchwalq nr XXXl)(418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada
2010 r. w sprawie: okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzedowymt
i podmiotiami wymienionymi w arl 3 ust 3 ustawy z dn a 24 kuetnia 2003r o dzialalnosci po2ytku
publicznego o wolontariacie projekt6w akt6w prawa mrejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnoscistatutowejtych organEacji(Dz Urz Woj Sl z2011t. ,Nt 1poz.23)

Uchwala Nr XXlX,l293/2017

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 30 pardziernika 2017r.

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

sl

Pzyjmuje sie Roczny Program WspOlpracy Gminy PietrowEe Wie kie z organizaclami pozarzAdowymi
oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnos6 po2ytku publrcznego na 2018r. w brzmieniu
okreslonym w zalqcznrku do uchwaly.

s2

Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowr Gminy Pietrowce Wielkie

s3

Uchwala wchodziw zycie z dniem podjecia.
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I, WPROWADZENIE

Prowadzenre przez samorzEd gminny dziatalnosci we wsp6lpracy z oryantzaqafirl, pozatzA-

dowymi oraz podmiotamr, o kt6rych mowa w arl 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dzralatno-

Sc po2ytku publicznego i o wolonlariacie jesl rea izacla konstytucyjnej zasady pomocniczoscr, zgod-

nie z kl6rq pansixo ijego struktury powinno wykonywaC tylko te 2adania kt6re nie mogq byd realizo-

wane pzez podmroty znajdujqce sq jak najblizej obywalela Podmiotami tymi sq przede wszystkim

samozqd terytorialny iorganizacje pozarzqdowe Organizacje te stanowiq podstawg wsp6lczesnego

spolecze/rstwa. Obie te struktury lqczy wsp6lny cel, jakim jest zaspekajanie potrzeb mieszkaic6w,

ptzy czym

w realizacji tego celu ro a organizacj pozazqdowych stale wzrasta ObseMule sie wzrosi wspdlpracy

wladz pLrblicznych ze strukturami organizacji pozarzadowych, kt6rych dzialalnoSC znaczEco wplylva na

rozw6l gminy ilakosd 2ycia jej mieszkehc6w. Wtele dziedztn zycta nie mogloby dzis funkcjonowad bez

aktywnosci obywatelskiel. Wyrazem dqzenia Gm ny Pietrowice Wie kie do szerokiej wsp6lpracy z or-

ganizacjami pozarzedowymi i podmiotami prowadzqcymi dziatalnoSc po2)tku publicznego jest ,.Rocz-

ny program wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotam, o klorych mowa w art. 3

ust 3 ustawy z dnra 24 kwietnia 2003r o dziala nosci po2ytku publlcznego i o wolontariacie". Program

ureguluje na nalblizszy rok wspdlprace pomiedzy GminE a organizacjami pozarzqdowymi I podmlotami

prowadzecymi dzialalno6e po2)4ku pub icznego, okre6lajqc zakres oraz formy tej wspdpracy. Pozwolr

on na pobudzenie i wspieranie przez wladze Gminy dzialalnoscitych organizacji

i podmiot6w oraz realizacjg przez nie zadai publicznych na rzecz spolecznosci lokalnej

II, CEL PROGRAMU

Celem programu jesl prowadzenie pr2ez Gmine Pietrowce Wielkie dzialalnosci w sferze za-

da6 publicznych powiatu okresLonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnla 2003r. o dziala no6ci pozytku

publicznego i o wolonlariacie (t.j. z 2014 t. Dz. U. poz. 1118 ze zm.) we wsp6lpracy z organizacjamt

pozaeqdowymi i podmrolami wymienionymi w arl 3 ust 3 tej samej ustawy, prowadzqcymi odpo

wiednio do terytorialnego zakresu dzialania gminy dziala noSd po2ytku publicznego w zakresie odpo-

wiadajqcym zadaniom gminy.

III, ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jesl do:

1) organizacji pozaeqdowych,

2) os6b prawnych ijednostek organizacyjnych dzialajqcych na podstawie pr.epis6w

o stosunku Paistwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiel, o stosunku Paistwa

do innych kosciol6w izwiEzk6w wyznanDwych oraz o gwarancjach wolnosci sumrenra rwy-

znania le2ela ich cele statutowe obeimulq prowadzenie dzialalnoSci po2!,tku publicznego,



3) stowarzyszed iednostek samorzqdu terylorialnego prowadzEcych, odpowiednio do terytorial

nego zakresu dziafania organ6w gminy. dzialalnosd po2!,tku publicznego w zakresie odpowra-

dajacym zadaniom tych organ6w.

IV. REALIZATORZY PROGRAMU

W reahzacji programu uczestniczq:

1 ) Rada Gminy Pietrowice Wie kie i jej Komisje, w zakresre wytyczania polityki spolecznej

ifinansowej gminy,

2) W6jt Gminy PEkowice Wielkie, w zakresie realizacji polityki spolecznel frnansowej gmany wyty-

czonej peez RadQ Gminy Pietrowice Wielkie,

3) Wyznaczony pracownik Uzqdu Gminy upowazniony do pzeprowadzania otwartego konkursu

oferl na realizacje zadai zleconych pe ez Gminq Pietrowrce Wielkie organizacjom pozarzqdowym

oraz podmiotom, o ktdrych mowa w art 3 ust 3 ustawy o dzialalnosq pozytku Publicznego o wo'

lonlariacie,

V. FORMY WSP6TPRACY

Wspolpraca Gminy PEtrowice Wielkie z organizacjami pozaeadowymr i podmiotami,

o kt6rych mo/va w arl. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci pozylku publicznego i o wolontariacie odbywaa

siQ bedzie w szczeg6lnosciw formach:

'1) zlecania organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 uslawy

o dzialalnosci pozytku publicznego r o woloniariacie tealizacji zadah publicznych gminy na za-

sadach okre6lonych w ustawie o dzialalnogci pozytku publicznego r o wolontanacie. w formachl

powierzania wykonywania zadah pubhcznych wraz z udzieleniem dotacji na linansowanie ich re-

alizacri, powaerzania wykonylvania zadaA plblicznych w szczeg6lnosc poprzez zakup uslug na

zasadach i w trybie okreslonych w pe episach o zamowieniach publicznych, ptzy pordwnytrvalnosci

metod kalkulaqi kosr6w oraz pordwnywalnosci opodatkowania lub wsprerania takich zada6 wraz

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacii,

2) wzajemnego informowania siQ o planowanych kierunkach dzialalnosci rwsp6ldzElania

w celu zharmonizowania tych kierunk6w,

3) konsullowane z podmiotami Programu projekt6w akt6w normat)4/vnych w dziedzinach dotyczq-

cych statutowej dzialalno6c tych organrzacji, w lrybie okreslonym w uchwale Nr x)(XlX/418/2010

Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnra 05 Istopada 20'10 roku w sprawie okreirlenia szczeg6lowe-

go sposobu konsultowanra z organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3

ust- 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie

(l). z 2014 t. Oz. U. poz. 11'18 ze zm ) projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach doty-

czqcych dzialalnoaci slatutowej tych organizacli,

4) tworzenia w miare polrzeb przez organy gminne wsp6lnych zespolow o charakteee doradczym

i inicjatywnym, zlo2anych z przedstawicieli organizacji pozazEdowych, podmiot6w wymienionych

w ari. 3 ust 3 ustawy o dzialalno6ci pozytk! publicznego



io wolontaiacie oraz przedstawicieli wla6c wych organ6w gminy oraz okreslanie przedmotu ich

dziatania

5) wspdlpracy udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania Srcdk6w finansowych z innych 2r6del

popzez informowanie organizacli pozarzqdowych i podmiot6wwymienionych

w art. 3 ust 3 ustawy o dzialalnoaci pozytku publicznego i o wolontariacie o mozliwosci pozyski

wania Srodk6w finansowych z 162nych 2r6de1 oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej

organzacli i podmiotu w zakresie wypelnianra wniosk6w,

6) promocji dzialalnosci organizacji pozarzqdowych podmiotdw wymienionych w arl 3 ust. 3 ustawy

o dzialalnoiici po2ytku publicznego i o wolontanacie poptzez zamieszczanie lub przekazywanie na

wniosek organizacjr lub podmiotu anlormacji dolyczqcych nowych inicjatyw realizowanych przez

organizacje pozarzqdowe i podmioly na stronach internetowych Gminy Pietrowice WielkE oraz

w lokalnych mediach

7) pomocy w nawiqzaniu pzez organizacje pozarzqdowe i podmioty, o kt6rych mowa w art 3 ust. 3

ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego r o wolontariacre kontakidw ponadgminnych r miQdzy-

narodowwh poprzez udzielanie rekomendaqi organ zacjom

i podmiotom staralAcym sie o nawiqzanie kontakt6w ponadgminnych i migdzynarodowych.

Gmina Pietrowice Wae kie prowadzi dzialalno56 w sferze zada6 publicznych okrealonych w art.

4 ustawy o dzialalnosci pozytku pr.rblrcznego i o wolontariacie we wsp6lpracy

z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymr w art 3 ust 3 wymienronej ustawy

prowadzacymi, odpowlednio do terytonalnego zakresu dzialania organ6w gminy, dzialalnoSC po2ytku

publicznego w zakresie odpowiadalqcym zadaniom lych organow.

Wapierana b?dzie realizacja nastepuiqcych zadaf Gminy:
'1. w zakresie kullury fizycznej iturystyki:

a) organizacja i koordynacia pzedsiewziq6 sportowych o zasiegu gminnym i ponad gm nnym dla

dzieci i mlodzie2y z terenu Gminy Pietrowice Wielkie,

b) organizacja szkolenia dzieci a mlodzie2y, w tym zakup sptz etu sporlowego,

c) organizacia i uczeslnictwo w imprezach sporlowlch i sportowo-rekreacyjnych

o charakterze gminnym i ponad gminnym,

d) organizacia innych form aktwnego wypoczynku dla maeszkaiic6w Gminy Pietrowice Wielkie,

ze szczeg6lnym uwzglednreniem wypoczynku dzieci i ml,odziezy,

e) opracowanie strategii rozwoju turystycznego Gminy Pietrowice Wielkie,

f) upowszechnianie kultury fizycznej zakresie sportu oraz szeroko rozumianej rekreacli

w zakresie lurystyki,

2 w zakresie naukL, edukacji. oswiaty rwychowanra:

a) udzielanie pomocy fnansowej mlodziezy z rodzin o niskich dochodach, pochodzqcej

z terenu Gmrny Pietrowice Wielkie, podejmuiqcej nauke w szkoiach Saednich, gimnazjalnych

.l

VI. SFERA WSPOLPRACY



iwy2szych,

b) gromadzenie aktualnych informacjr o szkolach, zasadach iwarunkach nauki,

c) organizowanie ifnansowanie wyjazd6w mlodzie2y do szk6l uczelniw celach poznawczych,

d) upowszechnianie w spoleczeistwie wiejskm potzeby podejmowania i wspierania inicjalyw

w sfeze ksztalctnia mlodzie2y w szkolnictwie Srednim iwy2szym

e) prowadzenie dzialalnoSci kulturalnej i oswiatowej

3. w zakresie dzialah na eecz os6b niepelnosprawfych:

a) wspieranie dzralai poprawiajqcych jako6a zycia osdb niepelnosprawnych

b) opieka rad osobamr nlepelnospraw4ymi.

c) orgenizacja wypoczynku letniego dla dzieci niepelnosprawnych,

d) wspieranE prowadzenia swietlic iosrodk6w wsparcia dla os6b z zaburzeniam psychicznymi

i schorzeniami ruchowymi.

4. w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w lmdnej sytuacji Zyciowel

otaz wyr6wn,,wania szans tych rodzln iosob:

a) organizacja peedsiQwzieC malqcych na celu pomoc rodzinom najubo2szym ub osobom

i rodzinom zagrozonym wykluczeniem spolecznym z terenu gminy,

b) organizacja przedsiQwziQd maiqcych na celu zapewnienre schronienia, posilku i niezbgdnego

ubrania dla os6b bezdomnych z lerenu gmrny

5. dzElania na r2ecz ochrony Srodowiska w tym rozwoiu obszar6w zielonych

6. ochronydziedzictwekullurowego

7. wspomaganie rozwoju spolecznosci okalnej na lerenie gminy

5

Organizacie pozazqdowe mogq informowed o:

1. planowanych kGaunkach dziaialno6jci i rea|zowanych programach

2 potrzebie wspoldzialania z samoeQdem Gminy w ich realizacji.

Wzajemne inlormowanie o planowanych kiorunkach dzialalnosci

i wap6ldzlalanla w celu zhermonizowanaa tych kierunk6w.

Gmina bedzie informowala organizacje pozar2qdowe, kl6rych cele statutowe wiQ2q siq

z realizacjq okreslonych zadai Gminy o

1 . ptacach nad projektam uchwai regulujqcych zakres wspotpracy Gminy z orcanizaqam) pozaEE

2. aktualnych kierunkach i zadaniach w zakresie sportu. kultury fizlcznej i turlsl)*i,

3. aktualnych kierunkach i zadaniach w zakresie kullury,

4. aktualnych zadaniach wynikajqcych z Gminrego Programu Profilaktyki r Rozwiqzylvania Proble-

m6w Alkoholowych

5 innych dzralaniach wymagajqcych wsp6ldzialania z organizacjami pozarzqdowymt.

lnformacje pzekazylvane bqdA w trakcE narad, szkoleh i konsultacji, a w razie poirzeby, w lormie

opracowan prsemnych.



Konsuhowanie z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio

do zakresu ich dzialania, p.ojekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dzialat-

noscl statutowej tych organizacji

Zakres konsullacji bqdzie obelmowal

1. przylmowanie opinii organizacji pozarzqdowych do proiekt6w Lrchwal dotyczqcych wsp6lpracy na

etapie ich twozenra

2. udzielanie odpowiedzr na wnioski propozycle zrnian w Ww uchwalach.

lnne tormy wsp6lpracy:

1. Pomoc w organizacji spolkah i szkoleh typu w tym w zakresie bezFrtalnego u2yczenia sah konfe

rencyjnej Urzedu Gminy,

2. Sprawowanie patronatu Gm ny nad konkursami, fundowanie nagr6d, pomoc w organizacji konkur-

s6w, udzial w pracach komisji konkursowych.

3. Wsp6lorganizowanie szkoleh dla lrderdw i czlonk6w organizacjl pozaeedowych oraz wolonlariu-

szy'

4. Udzia] w spotkaniach, konferencjach, naradach, szkoeniach organizowanych ptzez otgantzaqe

pozarzqdowe

VII. FINANSOWANIE PROGRAMU

Program bqdzie finansowany ze Srodkow wlasnych Gminy. W roku 2018 na realizacjQ zadan

publrcznych oblQtych niniejszym programem lqcznre ptzeznacza sie kwote w wysokosci co najmniei

3000.00 zl.

1 . Ustala siq nastqpujqce wska2niki niezbedne do oceny realizacji programu:

a) liczba ogloszonych otwatych konkursow oferl

b) liczba ofert zlo2onych w otwartych konkursach ofert,

c) liczba zawartych um6w dotyczecych realizacii zadeh publicznych,

d) wysokos6 kwot udzielonych dotacl

e) wielkosc wkladu finansowego i pozafinansowego organizecji wniesionego do realizacji po-

szczeg6lnych zadan,

f) laczba beneficjent6wzrealizowanych zadai.

2. W6it Gminy w terminie do 30 kwietnia 2019 r pzedktada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji

programu.

VIII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Nrnielszy program realizowany bedzie w okresie od 1 slycznra 2018r do 31 grudnia 2018r

IX. SPOSOB OCENY REALIZACJI PROGRAMU



X, INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

'1. Niniejszy program zostal uchwalony po konsultacjach pzeprowadzonych w spos6b okreslony

w uchwale Nr XXXI)?418/20'10 Rady Gminy Pielrowice Wielkie z dnia 05 lislopada 2010 rok!

w sprawie okreslenra szczeg6lowego sposobu konsultowania z organizaciemi pozazqdowymr

i podmaotami wymienionymr w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwtetnaa 2003 r o dzlalalnoscr po2ytku

publicznego i o wolonta.iacle ll.j. z 2014 t. Dz. U. poz_ 1118 ze zm.) poekt6w aktow prawa mtej-

scowego w dziedzinach dolyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji.

2. Projekt programu celem uzyskanra ewentualnych uwag I opinir zostal zamieszczony na sttonie

internelowej Gmrny.

xt. PosTANowtENtAKoticowE

1. W przypadku, gdy peepisy odrebne peewidujq inny tryb zlecania realizacji zadai publicznych

organizacjom pozaizqdowym i podmiotom prowadzEcym dzialalnosc po2ytku publicznego ani2eli

ptzewidzrany w uslawie o dzialalno6ci po2ytku publicznego

io wolontariacie stosuje siQ lryb w nich okreslony

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie majq przepisy ustawy

o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Clvilnego, uslawy o finansach

publicznych oraz ustawy o zam6wieniach publicznych.

CYPFIZEW
Rady Gmin


