
Ljchwala Nr lll /29/ 2018

Rady Gminy Pielrowice Wielkie

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalania Rocznego Paogramu Wsp6.lpracy Gminy Pietrowice Wlelkie
z organizacjami pozarladowyml oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnosd porytku
publlcznego na 2019r.

Na podslawie a . 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia I marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (t. j. Oz. U.
z 2O18t. poz.994), arl. 5 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwelnia 2003r. o dzialalnosci po2ttku
publicznego i o wolontariacie (t.l: Dz. U. z 2O16t. poz. 1817 z p62n zm.), po przeprowadzeniu
konsullacji zgodnie z Uchwaq nr XXXl}(/418i2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 tistopada
2010 r. w sprawie: okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z organizacjami pozaeEdowymi
r podmaotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci po2ytku
publicznego io wolontariacie projektdw akt6w prawa m ejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnoscistatutowej tych organizacji (Dz. Urz Woj Sl z 201'1r , Nr 1 poz. 23)

Rada Gminy Pistrowice Wielkie

uchwala

s1

Przyjmuje sie Roczny Program Wsp6ipracy Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami pozarzqdowymi
oraz innymi podmiotami prowadzEoymi dzialaho6d po2ytk! plblicznego na 2019r. w brzmieniu
okreslonym w zalqczniku do uchwar.

s2

Wykonanie uchwely powierza sie W6jtowi cminy Pietrowice Wielkie.

!3
Uchwala wchodziw 2ycie z dniem podjecia.
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I. WPROWADZENIE

Prowedzenie przez samozqd gminny dzialalno6ci we wspolpracy z organizacjami pozarzq-

dowymi oraz podmiotami. o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno-

Sci po2ytku publicznego i o wolontariacie jest realizacjq konstytucyjnej zasady pomocniczosci, zgod-

nie, z kt6rq paistwo ijego struktury powinno wykonywad tylko te zadania, kt6re nie mogq byc realizo-

wane przez podmioty znajdujEce sie jak najbli2ej obywatela. Podmiotami tyma sq przede wszystkim

samoeqd teMorialny r organizacje pozarzqdowe. Organizacje te stanowiq podstawq wsp6lczesnego

spolecze^stwa. Obie te stnrklury lqczy wsp6lny cel, jakim jesl zaspakajanie potzeb mieszkahc6w,

przy czym w realizacji tego celu rola organizacji pozarzqdowych stale wzrasla. Obserwuje siQ wzrost

wsp6lpracy wladz publicznych ze strukturama organizacji pozarzqdowych, ktorych dzialalnosc znaczq-

co wplylva na rozw6j gminy ijakosc 2ycaa jq mieszkahcow Wiele dziedzin zycia nie mogloby dzis

funkcjonowa6 bez akty\Jvnosca obywatelskiej. Wyrazem dE2enia Gminy Plelrowice Wielkie do szerokiej

wspdlpracy z oaganizacjami pozarzqdowymi i podmiotami prowadzqcymi dzialalnose po2,'tku publicz-

nego jest ,,Roczny program wsp6lpracy z orcanizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych

mowa w ad 3 ust. 3 uslawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego io wolonta-

riacie". Program ureguluje na najblizszy rok wsp6lprace pomiedzy Gminq a organizacjami pozarzEdo-

w),rni i podmiotami prowadzqcymi dz alalnoSC po2ytku publicznego, okreSlajqc zakres oraz formy tej

wsp6lpracy. Pozwoli on na pobudzenie i wspieranie pzez wladze Gmlny dz alalnosci tych organizacji

i podm ol6w oraz realizacjQ przez nie zadai publicznych na zecz spolec2nosci lokalnej.

II. CEL PROGRAIVU

1. Celem gldwnym programu jest prowadzenie przez Gmin? Pietrowice Wlelkie dzialalnosciw sfeze

zadah publicznych powiatu okreslonych w art 4 ustawy z dna 24 kwielnia 2003r o dzialalnosci

po2ytku publicznego i o wolontariacie (l J. z 2018 r. Dz. U. poz. 450 z pb2n zm.) we wspdlpracy

zatganizacjam\ pozatzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3tej samej irslawy, pro-

wadzqcymi odpowiednio do terytorialnego zakresu dzialania gminy, dzialalno56 po2ytku publicz-

nego w zakresie odpowiadajqcym ?adaniom 9miny.

2. Celami szczegdlowymi programu sq:

'l) umacnianie w spolecznej Swiadornosci poczucia odpowiedzialnogci za siebie iswoje otocze-

nle. wspolnolQ lokalnq oG? je tadyqe.

2) budowanie spoleczeAstwa obf/valelskiego, poprzez aktylvizacje spolecznosci lokalnych,

3) wprowadzen e nowaiorskich ibardziej efeklywnych dzialah oraz rozwiqzad dzieki dobremu

rozpoznaniu pzez organizacje pozatzqdowe wystQpulqcych potrzeb spolecznych,

4) sprawniejsze i lepsze wykorzystanie unijnych funduszy strukluralnych,

5) wlqczenle zainleresowanych organizacji pozarzqdowych w system demokracji lokalnej oraz

realizacje program6w sluzqcych rozwojowi Gminy
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III, ZASADY WSPOTPRACY

Wsp6hraca Gminy z organizaclami opiera siQ na zasadach:

pomocniczosci, co oznacza, 2e samorzqd udziela pomocy tylko w niezbQdnym zakresie nre wyre-

cza organizacjiw sprawach, kt6re sq w stanie s€mi @zwieza'.

suwercnno$ci stron, co oznacza poszanowanio autonomii organizacii inieangerowanie w ich

sprawy wewnqtzne,

parlne6tr6. co oznacza wsp6lne idenMkowanie problem6w, definiowanie zadad oraz wypraco-

wywanie najlepszych rozwiqza6,

elekwnosci, co oznacza dqzenie do osiqgniecia mo2liwie najlepszych efekt6w w realizacji zadah

publicznych, przy poniesieniu niezbednych koszt6w,

uczciwoj konkurencji ijawnosci, co oznacza r6wny dostQp do informacji oraz slosowanie r6wnych

wobec wszyslkich kMeri6w wyboru wykonawcy zadania publicznego.

IV. ADRESACI PROGRAMU

Program adresowanylest do:

1 ) organizacji pozazqdowych,

2) os6b prawnych ijednostek organizacyjnych dzialajqcych na podstawie przepis6w

o stosunku Padstwa do Kosciola Kalolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pa^stwa

do innych ko6ciol6w izwiAzk6w wyznaniowych oraz o gwaranclach wolnoSci sumienia i wy-

znania, jezeli ich cele statulowe obejmujq prowedzenie dzialalno6ci po2ytku publicznego,

3) slowarzyszeh jednostek samozEdu teMorialnego, prowadzEcych, odpowiednio do terytoral-

nego zakresu dzialan a organ6w gminy, dzialalnos6 pozylku publcznego w zakresie odpowaa-

dajecym zadaniom tych organ6w.

V. REALIZATORZY PROGRAMU

W realzacji programu uczestniczq:

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

i finansowej gminy,

2) Wdjt Gminy Pietrowace Wielkie, w zakresie realizacji polityki spolecznej i llnansowej gminy wy{y-

czonej przez Rade Gminy Pietrowice Wielkie,

3) Vvyznaczony pracownik Uzedu Gminy upowa2niony do przeprowadzania otwartego konkursu

oferl na realizacjq zadai zleconych pzez Gm ne Pietrowice Wielkie organizacjom pozarzqdowym

orazpodmiotom,okldrychmowawart-3ust.3usta$yodzialalnoscipozytkupublicznegorowo-

lontariacie,

VI. FORMY WSP6IPRACY

Wspolpraca Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami pozarzEdowymi i podmiolani,

o kt6rych mowa w art. 3 ust 3 ustawy o dzlalalnoscr pozytku publicznego i o wolontariacie odbywac
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sie bedzie rv szczeg6lnosciw fomach:

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

o dzialalnoSci po2ytk! publicznego i o wolontrariacie realizacji zadai publicznych gminy - ne za-

sadach okre5lonych w ustawie o dzialalnosci po2ytku publicznego io wolontariacie, w formach:

powietzania wykonywania zadai publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich re-

alizacji, powierzania wykonylvania zada6 publicznych w szczegdlnosci popzez zakup uslug na

zasadach i w trybie okre6lonych w przepisach o zam6wieniach publicznych, pr2y pordwnywalnosci

metod kalkulacji kosa6w oraz por6wnt$/alnosci opodatkowanla lub wspaerania takich zadad wraz

z udzieleniom dolacji na dofinansowanie ich r€alizacji,

2) wzajemnego informowania siq o planowanych kierunkach dzialalnosci i wspdldzialania

w celu zharmonizowania lych kierunk6w,

3) konsultowani€ z podmiotami Programu projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczq-

cych statutowej dzialalnoscitych organizacji, w trybie okre6lonym w uchwale Nr XXXI)0418i/2010

Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 lislopada 2010 rok! w sprawie okreslenia szczeg6lowe-

go sposobu konsullowania z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3

ust. 3 ustawy z dnra 24 kwietnaa 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego a o wolontariacie

(t.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 450 z p6:n. zm.) projekl6w akl6w prawa miejscowego w dziedzinach do-

tyczqcych dzlalalroscr statutowej tych organi?acI.

4) tworzenia w miarQ potazeb ptzez atgany gminne wsp6lnych zespol6w o charakterze doradczym

i inicjatywnym, zlozonych z przedstawicieli organizacji pozar2qdowych, podmiot6w wymienionych

w aft. 3 usl. 3 ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego

i o wolontariacie oraz przedstawic el wlasciwych organ6w gminy oraz okreslanie przedmiotu ich

dzialania,

5) wsp6lpracy i udzielania pomctcy w zakresie pozyskiwania 6rodk6w finansowych z innych 2r6de]

poprzez informowanie organizacli pozarzqdowych i podmiot6wwymienionych

w art. 3 ust 3 ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie o mozliwosci pozyski-

wania Srodk6w finansowych z r62nych 2r6del oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanei

organizacji i podmiotu w zakresie wypelniania wnrosk6w,

6) promocji dzialalnosci organizacli pozaeQdowych i podm ol6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na

wniosek organizacji lub podmrolu nformacii dotyczqcych nowych inicjatyw tealizowanych ptzez

organizacje pozazqdowe ipodmioty na stronach internelowych Gminy Pietrowice Wielkie oraz

w lokalnych mediach,

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

ustawy o dzialalnosci pozytku publlcznego io wolontariacie kontakt6w ponadgminnych imiedzy-

narodowych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom

ipodmaotom starajEcym sie o nawiqzanae konlakt6w ponadgminnych i miSdzynarodowych
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VII. PRIORYTETOWE ZAOANIA PUBLICZNE

Gmina Pietrowice Wielkie prowadzi dziatalnosc w sferze zada6 publicznych okreslonych w art.

4 ustawy o dzialalnosci po2)tku publicznego io wolonta acie we wsp6lpracy z organizacjami poza-

rzqdowymi oraz podmiotami wymjenionymi w art 3 ust. 3 wymienionej ustawy prowadzqcymi, odpo-

wiednio do terytorialnego zakresu dzialania organow gminy, dzialalnoSC po2ytku publicznego w zakre-

sie odpowiada,qcym zadaniom tych organ6w-

Wapielana bQdzle realizacja nastepujqcych zedaf Gmlny:

1. w zakresie kultury lizycznej i turlstyki:

a) organizacja r koordynecja pzedsiQwziQ6 sportowych o zasiegu gminnym i ponad gminnym dla

dzieci i mlodzie2y z lerenu Gminy Pielrowice Wielkie,

b) organizacja szkolenia dzieci i mlodzieZy, w tym zakup sprzQtu sportowego,

c) organizacja i uczesinictwo w imprezach sporlowych i sportowo-rekrearyjnych

o charakterze gminnlm i ponad gminnym,

d) organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszka6c6w Gminy Piekowice Wielkie,

ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem wypoczynku dzieci i fi odzie2y,

e) opracowanie strategii rozwoju luryslycznego Gminy Pietrowice Wielkie,

0 upowEzechnianie kutury flzycznei zakresie sportu oraz szeroko rozumianej rekreacji

w zakresie turystyki,

2. w 2akresie nauki, edukacji, oswiaty i wychowania:

a) udzielanie pornocy flnansowej mlodziezy z rodzin o niskich dochodach, pochodzEcej

z terenu Gminy Pietrowice Wielkie, podejmujEcej naukq w szkolach Srednich, ginnazjalnych

i wyzszych,

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

c) organizowanie i finansowanie wyjazd6w n odzie2y do szk6t i uczelni w celach poznewczych,

d) upowszechnianie w spolec2eirstwie wiejskim potrzeby podejmowania i wspierania inicjatyw

w sfeee ksztalcenia miodzie2y w szkolnictwie 6rednim iwyzszym.

e) prowadzenie dzialalnosca kulturalnej i oswiatowej

3. w zakresie dzialah na rzecz os6b niepelnosprawnych:

a) wspieranie dzialah poprawialAcych jako56 zycia os6b niepelnosprawnych,

b) opieka nad osobami n€pelnosprawnymr.

c) organizacja wypoczynku letn ego dla dzieci niepelnosprawnych,

d) wspiemnie prowadzenia Swellic io6rodk6w wsparcia dla os6b z zabueeniami psychicznymi

a schorzeniami ruchow),rni

4. w zakresie pomocy spolecznej, w tyrn pomocy rodzinom i osobom w lrudnej sytuacji zyciowej

oraz wyr6wnywania szans lych rodzin i os6b:

a) organizacja przedsiQwz qC majqcych na celu pomoc rodzinom najubo2szym lub osobom

i rodzinom zagrozonym wykluczeniem spolecznym z leren! gminy,

b) organizacja pEedsiewziQ6 majecych na celu zapewnenie schroniena, posilku iniezbednego

ubranra d a osob be/domlyLh / Ieren'J gminy

)



VIII, SPOSOB REALIZACJI PROGRAMU

Wzalemno lnformowanle o planowanych kiorunkach dzlalalnosci

i r{sp6ldzialania w celu zharmonizowania tych kiorunk6w.

Gmina b€dzie informowala organizacje pozaraqdowe, kt6rych cele statulowe wiqzq sie

z realizaciq okreslonych zadai Gminy o:

1 . pracach nad prolektami uchwal regulljqcych zakres wspdlpracy Gminy z organizacjami WzatzE-

2. aktualnych kierunkach i zadeniach w zakresie sporlu, kultury lizltznej i lurystyki,

3. aktualnych kierunkach i zadaniach w zakresie kultury,

4. aktualnych zadaniach wynikajqcych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwazylvania Proble-

m6w Alkoholowych

5. innych dzialaniach wymagajqcych wsp6ldzialania z organizacjami pozarzqdowymi.

lnformacje przekazywane bqdE w trakcie narad, szkole,l i konsultacji, a w razie potrzeby, w formie

opracowa6 pisemnych.

Organizacje pozaeqdowo moge informowa6 o:

1. planowanych kierunkach dzialalnosci i realizowanych programach,

2. potrzebie wspdtdzialania z samorzEdem Gminy w ich realizacji.

5. dzialania na rzecz ochrony Srodowiska w tym rozwoju obszar6w zielonych

6. ochronydziedzictwakullurowego

7. wspomaganie rozwoju spolecznosci lokalnej na terenie gminy

Konsultowanie z organizac.iaml pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, oclpowiednio

do zakresu ich dzialania, projekt6w akt6w normatywnych w dzi6dzinach dotyczqcych dzlalal-

no6ci statutowei tych organizacii

Zakres konsultacji bQdzie obejmowal:

1. pzyjmowanie opinii organzacji pozarzqdowych do projekt6w uchwal dotyczqcych wspolpracy na

etapie ich lworzenia

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

lx. vyysoKosc sRoDK6w PRzEzNAczoNYcH NA REALlzACJE PROGRAMU

Program bqdzie finansowany ze srodk6w vdasnych Gminy. w roku 2019 na realizacje zadai

publicznych objetych niniejszym prcEramem lEcznie ptzeznacza sie kwotq w wysokosci co naimniej

4000,00 zl.

(;

X. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Niniejszy program realizowany kdzie w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnie 2019r



XI. SPOSOB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Ustala sie nastqpujqce wskainiki niezbQdne do oceny realizacji programu:

a) liczba oglovonych otwartych konkurs6w ofert,

b) liczba ofert zlo2onych w otwartych konkursach ofert,

c) liczba zawartych um6w dotyczqcych realizacji zadai publicznych,

d) wysokosd kwot udzielonych dotacli,

e) waelkoac wkladu fnansowego i pozalinansowego organizacji wniesionego do realizacji po-

szczeg6lnych zadah,

l) liczba benefrcjent6w zrealizowanych zada6.

2. W6jt Gminy w terminie do 30 kwietnia 2020 r. przedktada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji

programu,

XII. INFORMACJA O SPOSOB'E TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

1- Niniejszy program zoslal uchwalony po konsultacjach przeprowadzonych w spos6b okreslony

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

wsprawie okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzEdowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 usl 3 uslawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytkrl

publicznego i o wolontariacie (t.j. z 20'14 r. Oz. U. poz. 1118 ze zm.) projekl6w akt6w prawa mief

scowego w d2 edzinach dotyczEcych dzialalnosci statutowel tych organizacli.

2. Projekt programu celem uzyskania ewentualnych uwag i opinii zostal zamieszczony na skonie

internetowej Gminy.

XIII. TRYB POWOTYWANIA I ZASADY DZIATANIA KOMISJI KONKURSOWEJ OTWARTEG

KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY

1 . Komisje powolywane sq w celu opiniowania zlo2onych pzez organizacje oferl na realizacjq zadah

Gminy.

2. W6jt zarzqdzeniem powo{ule sklad komisjr.

3. W sktad kom sji wchodza pzedstawiciele W6lta Gminy Pietrowice Wielk e oraz osoby wskazane

ptzez otganizaqe, z zastrze2eniem arl.15 ust 2da ustawy

4. W pracach komisli mogq uczestniczyc lak2e 2 glosem doradczym, osoby posiadajqce specjali-

stycznq wiedzQ w dz€dzinie obejmujqcej zakres zadah publicznych, kt6rych konku6 dotyczy.

5. lJczestnictwo w pracach komrsji konkursowejjest nieodplatne.

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknietych, bez udzialu oferent6w.

7. Termin i mlejsce posiedzenia komrsiiokresla Pzewodniczqcy Komisji.

8. Komisja podejmuje rozstrzygniecia w glosowaniu jawnym, zwyklq wiekszosciq g1os6w, w obecno-

Scico najmnlei polowy pelnego skladu osobowego.

I W przypadku r6wnej liczby glos6w decyduje glos Przewodniczacego Komisji

10. Z prac komisji sporzqdza siQ protok6l, kt6ry podpisuje Przewodniczqcy oraz czlonkowie

1



11. Z chwilq podpisania protokolu Komisja ulega rozwiqzanru.

'12. Komisja peedslawia W6jtowi Gminy Pieirowice Wielkie propozycje podzialu 6rodk6w finansowych

na realizacjq zadai publicznych.

XIV. POSTANOWENIAKO{COWE

1. W pzypadku, gdy przepisy odrQbne przewidujq inny tryb zlecania rcalizacji zada( publicznych

organizacjom pozarzqdowym i podmiolom prowadzqcym dzialalnoSC pozytku publicznego anl2eli

pzewidzieny w ustawie o dziatalnosci po2ytku publicznego io wolontariecie stosuje siQ tryb

w nich okreslony.

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

odziatalnosci po2ytku publicznego io wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach

publicznych oraz ustawy o zam6wieniach publicznych.
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