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I. WPROWADZENIE  
 

Prowadzenie przez samorząd gminny działalności we współpracy z organizacjami pozarzą-

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

ści pożytku publicznego i o wolontariacie jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgod-

nie, z którą państwo i jego struktury powinno wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być realizo-

wane przez podmioty znajdujące się jak najbliżej obywatela. Podmiotami tymi są przede wszystkim 

samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe. Organizacje 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. Obserwuje się wzrost 

współpracy władz publicznych ze strukturami organizacji pozarządowych, których działalność znaczą-

co wpływa na rozwój gminy i jakość życia jej mieszkańców. Wiele dziedzin życia nie mogłoby dziś 

funkcjonować bez aktywności obywatelskiej. Wyrazem dążenia Gminy Pietrowice Wielkie do szerokiej 
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współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-

nego jest „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie”. Program ureguluje na najbliższy rok współpracę pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządo-

wymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres oraz formy tej 

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

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

II. CEL PROGRAMU  
 

 Celem programu jest prowadzenie przez Gminę Pietrowice Wielkie działalności w sferze za-

dań publicznych powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873) we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej samej ustawy, prowadzącymi odpowiednio do terytorial-

nego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zada-

niom gminy. 

III. ADRESACI PROGRAMU 

 

 Program adresowany jest do: 

1) organizacji pozarządowych,  

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wy-

znania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,  

3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących, odpowiednio do terytorial-

nego zakresu działania organów gminy, działalność pożytku publicznego  

w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.  

 

IV. REALIZATORZY PROGRAMU 
 

W realizacji programu uczestniczą: 

1) Rada Gminy Pietrowice Wielkie i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej  

i finansowej gminy, 

2) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wyty-

czonej przez Radę Gminy Pietrowice Wielkie,  

3) Wyznaczony pracownik Urzędu Gminy upoważniony do przeprowadzania otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę Pietrowice Wielkie organizacjom pozarządowym 

oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 
V. FORMY WSPÓŁPRACY 
 

Współpraca Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o 
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których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywać się 

będzie w szczególności w formach: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  realizacji zadań publicznych gminy - na zasa-

dach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formach: po-

wierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich reali-

zacji, powierzania wykonywania zadań publicznych w szczególności poprzez zakup usług na za-

sadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności 

metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania lub wspierania takich zadań wraz  

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków, 

3) konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczą-

cych statutowej działalności tych organizacji, w trybie określonym w uchwale Nr XXXIX/418/2010 

Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowe-

go sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. z 2003r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach doty-

czących działalności statutowej tych organizacji, 

4) tworzenia w miarę potrzeb przez organy gminne wspólnych zespołów o charakterze doradczym i 

inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów gminy oraz określanie przedmiotu ich 

działania, 

5) 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 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o możliwości pozysk i-

wania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej 

organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków, 

6) promocji działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na 

wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez 

organizacje pozarządowe i podmioty na stronach internetowych Gminy Pietrowice Wielkie oraz w 

lokalnych mediach, 

7) pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kontaktów ponadgminnych i między-

narodowych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom  

i podmiotom starającym się o nawiązanie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych.  
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VI. SFERA WSPÓŁPRACY  
 

Gmina Pietrowice Wielkie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 

4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy  

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

prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów gminy, działalność pożytku 

publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.  

 

Wspierana będzie realizacja następujących zadań Gminy: 

1. w zakresie kultury fizycznej i turystyki:  

a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym dla 

dzieci i młodzieży Gminy Pietrowice Wielkie, 

b) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, w tym zakup sprzętu sportowego, 

c) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych  

o charakterze gminnym i ponad gminnym, 

d) organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie, 

ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży, 

e) opracowanie strategii rozwoju turystycznego Gminy Pietrowice Wielkie, 

f) upowszechnianie kultury fizycznej zakresie sportu oraz szeroko rozumianej rekreacji zakresie 

turystyki 

2. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 

a) udzielanie pomocy finansowej młodzieży z rodzin o niskich dochodach pochodzącej z terenu 

Gminy Pietrowice Wielkie, podejmującej naukę w szkołach średnich i wyższych, 

b) gromadzenie aktualnych informacji o szkołach, zasadach i warunkach nauki, 

c) organizowanie i finansowanie wyjazdów młodzieży do szkół i uczelni w celach poznawczych, 

d) upowszechnianie w społeczeństwie wiejskim potrzeby podejmowania i wspierania inicjatyw  

w sferze kształcenia młodzieży w szkolnictwie średnim i wyższym. 

e) prowadzenie działalności kulturalnej zakresie oświatowej  

3. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) wspieranie działań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych, 

b) opieka nad osobami niepełnosprawnymi, 

c) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych, 

d) wspieranie prowadzenia świetlic i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

i schorzeniami ruchowymi. 

4. działania na rzecz ochrony środowiska w tym rozwoju obszarów zielonych 

5. ochrony dziedzictwa kulturowego 

6. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej na terenie gminy  

 

Wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków. 

Gmina będzie informowała organizacje pozarządowe, których cele statutowe wiążą się z 
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realizacją określonych zadań Gminy o: 

1. pracach nad projektami uchwał regulujących zakres współpracy Gminy z organizacjami pozarzą-

dowymi, 

2. aktualnych kierunkach i zadaniach w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki, 

3. aktualnych kierunkach i zadaniach w zakresie kultury, 

4. aktualnych zadaniach wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych 

5. innych działaniach wymagających współdziałania z organizacjami pozarządowymi. 

Informacje przekazywane będą w trakcie narad, szkoleń i konsultacji, a w razie potrzeby, w formie 

opracowań pisemnych. 

 

Organizacje pozarządowe mogą informować o: 

1. planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach, 

2. potrzebie współdziałania z samorządem Gminy w ich realizacji. 

 

  Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio 

do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działal-

ności statutowej tych organizacji 

Zakres konsultacji będzie obejmował: 

1. przyjmowanie opinii organizacji pozarządowych do projektów uchwał dotyczących współpracy na 

etapie ich tworzenia 

2. udzielanie odpowiedzi na wnioski i propozycje zmian w w/w uchwałach. 

 

  Inne formy współpracy: 

1. Pomoc w organizacji spotkań i szkoleń typu, w tym w zakresie bezpłatnego użyczenia sali  konfe-

rencyjnej Urzędu Gminy, 

2. Sprawowanie patronatu Gminy nad konkursami, fundowanie nagród, pomoc w organizacji konkur-

sów, udział w pracach komisji konkursowych,  

3. Współorganizowanie szkoleń dla liderów i członków organizacji pozarządowych oraz wolontariu-

szy, 

4. Udział w spotkaniach, konferencjach, naradach, szkoleniach organizowanych przez organizacje 

pozarządowe. 

 
VII. FINANSOWANIE PROGRAMU 
 

       Program będzie finansowany ze środków własnych Gminy. Na realizację zadań publicznych 

objętych niniejszym programem przeznacza się kwoty: 

- w 2012 roku – 7.000,00  

- w 2013 roku – 10.000,00 

- w 2114 roku – 10.000,00 
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VIII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU 
 

Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2014r. 
 
IX. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 
 
 
1. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu: 

a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 

c) liczba zawartych umów dotyczących realizacji zadań publicznych, 

d) wysokość kwot udzielonych dotacji, 

e) wielkość wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji wniesionego do realizacji po-

szczególnych zadań, 

f) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań. 

2. Wójt Gminy w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym przedkłada Ra-

dzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu. 

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI 
 
 
1. Niniejszy program został uchwalony po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w 

uchwale Nr XXXIX/418/2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 roku w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

2. Projekt programu celem uzyskania ewentualnych uwag i opinii został zamieszczony na stronie 

internetowej Gminy. 

 
 
XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego aniżeli 

przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy· ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach 

publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

          
         WÓJT GMINY 
         /-/ Andrzej Wawrzynek 
 

 


