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Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 07 listopada 2016r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Pietrowice Wielkie
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnos6 poiytku
publicznego na 20'17t.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia I marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (t. J. Dz. U.

22016t. poz.446, z po2^. zm.), art. 5 a ust. 1 i4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j: Dz. U.22016r. poz.239 z p62n. zm.), po przeprowadzeniu

konsultacji zgodnie z Uchwalq nr XXXl)U418l2010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada
2010 r. w sprawie: okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzqdowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku
publicznego io wolontariacie projektow akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz. Uz. Woj. St. z ZO1 t r. , Nr 1 poz. 23)

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala
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Przyjmuje siq Roczny Program Wspolpracy Gminy Pietrowice Wielkie z organizacjami pozarzqdowymi
oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2017r. w brzmieniu
okreslonym w zalEczniku do uchwaly.
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Wykonanie uchwaly powieza sie W6jtowi Gminy Pietrowice Wielkie
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Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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R.ADA GIMINY
Pietruwice \.yielkie

Zalqcznik
do Uchwaly Nr XX200/2016
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 07.11.2016r.

Roczny Program Wspolpracy z organizacjami pozanqdowymi oraz podmiotami, o ktdrych mo-

wa w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalno'ci po2ytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
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I. WPROWADZENIE

Prowadzenie pzez samozEd gminny dzialalnosci we wsp6lpracy z orcanizacjarni pozatza-

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

Sci pozytku publicznego i o wolontariacie jest realizaclq konsq ucyjnej zasady pomocniczosci, zgod-

nie, z kt6rq panstwo ijego struktury powinno wykonywa6 tylko te zadania, kt6re nie mogq byo realizo-

wane ptzez podmioty znajdujqce sie jak najbli2ej obywatela. Podmiotami tymi sq przede wszystkim

samozqd terytorialny i organizacje pozazadowe. Organizacje te stanowiq podstawq wsp6lczesnego

spoleczehstwa. Obie te struktury lqczy wsp6lny cel, jakim Jest zaspakajanie potzeb mieszkanc6w,

ptzy czym

w realizacji tego celu rola organizacji pozarzqdowych stale wzrasta. Obserwuje sie wzrost wspolpracy

wladz publicznych ze strukturami organizacji pozarzqdowych, ktorych dzialalnosd znaczqco wplywa na

rozw6j gminy ijakosa zycia jej mieszkanc6w. Wiele dziedzin zycia nie mogloby dzis funkcjonowac bez

aktywnosci obywatelskiej. Wyrazem dq2enia Gmany Pietrowice Wielkie do szerokiei wspolpracy z or-

ganizacjami pozazEdowymi i podmiotami prowadzecymi dzialalnosc po2ytku publicznego jest ,,Rocz-

ny program wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie". Program

ureguluje na najblizszy rok wsp6lpracQ pomiQdzy Gmina a organizacjami pozarzadowymi i podmiotami

prowadzqcymi dzialalnoSC pozytku publicznego, okreslajqc zakres oraz formy tej wspolpracy. Pozwoli

on na pobudzenie iwspieranie przez wladze Gminy dzialalnosci tych organizacji

i podmiot6w oraz realizacjg ptzez nie zadah publicznych na rzecz spolecznosci lokalnej.

II. CEL PROGRAMU

Celem programu jest prowadzenie przez GminQ Pietrowice Wielkie dzlalalnosci w sferze za-

dan publicznych powiatu okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku

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

pozarzEdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej samej ustawy, prowadzqcymi odpo-

wiednio do terytorialnego zakresu dzialania gminy, dzialalnoSC pozytku publicznego w zakresie odpo-

wiadajEcym zadaniom gminy.

III. ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do:

1) organizacji pozarzqdowych,

2) os6b prawnych ijednostek organizacyjnych dzialajacych na podstawie przepis6w

o stosunku Pahstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paistwa

do innych kosciolow i zwiqzk6w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia iwy-
znania, Jezeli ich cele statutowe obejmujq prowadzenie dzialalnosci po2ytku publicznego,
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3) stowarzyszen jednostek samozqdu terytorialnego, prowadzqcych, odpowiednio do terytorial-

nego zakresu dzialania organ6w gminy, dziatalnoSC po2ytku publicznego w zakresie odpowia-

da1acym zadaniom tych organow.

IV. REALIZATORZY PROGRAMU

W realizacji programu uczestniczq:

'l ) Rada Gminy Piekowice Wielkie i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki spolecznej

i finansowej gminy,

2) W6jt Gminy Pietrowice Wielkie, w zakresie realizacji polityki spolecznej i finansowej gminy wyty-

czonq przez Rade Gminy Pietrowice Wielkie,

3) Wyznaczony pracownik Urzedu Gminy upowazniony do pzeprowadzania otwa(ego konkursu

ofert na reallzacje zadan zleconych przez GminQ Pietrowice Wielkie organizacjom pozarzqdowym

oraz podmiotom, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego io wo-

lontariacie,

V. FORMY WSPoTPRACY

Wsp6lpraca Gminy Pietrowice Wielkie z organizac.iami pozazqdowymi i podmiotamr,

o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie odbywac

siQ bedzie w szczeg6lno6ci w formach:

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

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadarl publicznych gminy - na za-

sadach okreslonych w ustawie o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie, w formach:

powiezania wykonywania zadan publicznych wtaz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich re-

alizacji, powierzania wykonywania zadah publicznych w szczeg6lnosci pogtzez zakup uslug na

zasadach iw trybie okreslonych w pzepisach o zam6wieniach publicznych, pzy por6wnywalnosci

metod kalkulacji koszt6w oraz por6wnywalnosci opodatkowania lub wspierania takich zadan wraz

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2) wzalemnego informowania siQ o planowanych kierunkach dzialalnosci i wspoldzialania

w celu zharmonizowania tych kierunkow,

3) konsultowanie z podmiotami Programu projektow akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczq-

cych statutowej dzialalnosci tych organizacji, w trybie okreslonym w uchwale Nr )qXlX/418/20'10

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

go sposobu konsultowania z otganizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia.lalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

(1.j. z 2014 r. Dz. U. poz. 1118 ze zm.\ pro.iektow akt6w prawa miejscowego w dziedzinach doty-

czqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji,

4) twozenia w miare potzeb peez otgany gminne wspolnych zespol6w o charakteze doradczym

i inicjatywnym, zlozonych z przedstawicieli organizacji pozazqdowych, podmiotow wymienionych

w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
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i o wolontariacie oraz pzedstawicieli wlasciwych organ6w gminy oraz okreslanie pzedmiotu ich

dzialania,

5) wsp6lpracy i udzielanla pomocy w zakresie pozyskiwania Srodk6w flnansowych z innych 2r6del

popEez informowanie organizacji pozae Edowych i podmiot6w wymienionych

w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie o mo2liwosci pozyski-

wania 6rodk6w finansowych z 162nych Zr6det oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej

organizacji i podmiotu w zakresie wypelniania wniosk6w,

6) promocji dzialalnosci organizac.ii pozarzqdowych i podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie popzez zamieszczanie lub przekazywanie na

wniosek organizacji lub podmiotu informac.li dotyczqcych nowych inicjatw realizowanych przez

organizac.ie pozazqdowe i podmioty na stronach internetowych Gminy Pietrowice Wielkie oraz

w lokalnych mediach,

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

ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie kontakt6w ponadgminnych i miedzy-

narodowych popeez udzielanie rekomendacji organizacjom

i podmiotom starajqcym siQ o nawiEzanie kontaktow ponadgminnych i miQdzynarodowych.

VI. SFERA WSPOTPRACY

Gmina Pietrowice Wielkie prowadzi dziatalnoSC w sferze zadan publicznych okreslonych w art.

4 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie we wspolpracy

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

prowadzqcymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu dzialania organ6w gminy, dzialalnoso pozytku

publicznego w zakresie odpowiadajqcym zadaniom tych organ6w.

Wspierana bedzie realizacia nastQpujqcych zadaf Gminy:

1. w zakresie kultury fizycznej iturystyki:

a) organizacja i koordynacja pzedsiewziQc sportowych o zasiQgu gminnym i ponad gminnym dla

dzieci i mlodziezy z terenu Gminy Pietrowice Wielkie,

b) organizacja szkolenia dzieci i mlodziezy, w tym zakup sprzetu sportowego,

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

o charakterze gminnym i ponad gminnym,

d) organizacJa innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkancow Gminy Piekowice Wielkie,

ze szczeg6lnym uwzglednieniem wypoczynku dzieci i mlodziezy,

e) opracowanie strategii rozwoju turystycznego Gminy Pietrowice Wielkie,

0 upowszechnianie kultury fizycznej zakresie sportu oraz szeroko rozumianej rekreacji

w zakresie turystyki,

2. w zakresie nauki, edukacji, oswiaty iwychowania:

a) udzielanie pomocy finansowej mlodziezy z rodzan o nisklch dochodach, pochodzqcej

z terenu Gminy Pietrowice Wielkie, podejmujqcej nauke w szkotach Srednich, gimnazjalnych
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iwy2szych,

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

c) organizowanie ifinansowanie wyjazdow mlodziezy do szk6l i uczelni w celach poznawczych,

d) upowszechnianie w spoleczefrstwie wiejskim potzeby podejmowania i wspierania inicjatyw

w sfeze ksztalcenia mlodzie2y w szkolnictwie Srednim i wyzszym.

e) prowadzenie dzialalnosci kulturalnej i oswiatowej

3. w zakresie dzialan na rzecz os6b niepelnosprawnych:

a) wspieranie dzialafr poprawiajqcych jakoSC 2ycia os6b niepelnosprawnych,

b) opieka nad osobami niepelnosprawnymi,

c) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci niepelnosprawnych,

d) wspieranie prowadzenia Swietlic i osrodk6w wsparcia dla os6b z zabutzeniami psychicznymi

i schorzeniami ruchowymi.

4. w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacJi zyciowej

oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b:

a) organizac.ia peedsiQwziec majqcych na celu pomoc rodzinom najubozszym lub osobom

i rodzinom zagrozonym wykluczeniem spolecznym z terenu gminy,

b) organizacja przedsiewzieo ma.Jqcych na celu zapewnienie schronienia, posilku i niezbQdnego

ubrania dla osob bezdomnych z terenu gminy.

5. dzialania na rzecz ochrony Srodowiska w tym rozwo.iu obszar6w zielonych

6. ochrony dziedzictwa kulturowego

7. wspomaganie rozwoju spolecznosci lokalnej na terenie gminy

wzajemne informowanie o planowanych kierunkach dzialalno6ci

i wsp6ldzialania w celu zharmonizowania tych kierunk6w.

Gmina bQdzie informowala organizacje pozarzadowe, kt6rych cele statutowe wiAzq siq

z realizac.ia okreslonych zadan Gminy o:

1. pracach nad proJektami uchwal regulujqcych zakres wsp6tpracy Gminy z organizaqami pozatzq-

dowymi,

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

3. aktualnych kierunkach i zadaniach w zakresie kultury,

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

m6w Alkoholowych

5. innych dziataniach wymagajqcych wspoldzialania z organizacjami pozazEdowymi.

lnformacje pzekazywane bgdq w trakcie narad, szkolen i konsultacji, aw tazie potzeby, w formie

opracowarl pisemnych.

Organizacje pozarzadowe mogq informowa6 o:

1. planowanych kierunkach dzialalnosci i realizowanych programach,

2. potrzebie wspoldzialania z samorzqdem Gminy w ich realizacji.
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Konsultowanie z organizacjami pozanzqdowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio

do zakresu ich dzialania, proiekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczqcych dzialal-

noSci statutowej tych organizacii

Zakres konsultacji bedzie obejmowal:

1. przyjmowanie opinii organizacji pozarzEdowych do projektow uchwal dotyczqcych wsp6lpracy na

etapie ich tworzenia

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

lnne formy wspolpracy:

1 . Pomoc w organizacji spotkan i szkolei typu, w tym w zakresie bezplatnego uzyczenia sali konfe-

rencyjnej Urzedu Gminy,

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

sow, udzial w pracach komisji konkursowych,

3. Wspotorganizowanie szkolei dla lider6w i czlonk6w organizacji pozazqdowych oraz wolontariu-

szy,

4. Udzial w spotkaniach, konferencjach, naradach, szkoleniach organizowanych pzez oeanizaqe

pozarzEdowe.

VII. FINANSOWANIE PROGRAMU

Program bQdzie flnanso\Many ze Srodkow wlasnych Gminy. W roku 2017 na realizacje zadan

publicznych objetych niniejszym programem lac2.nie ptzeznacza sie kwotQ w wysokosci co najmniej

3000,00 zl.

VIII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Nin iejszy program realizowany bedzie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 201 7r

IX. SPOSOB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
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1. Ustala sie nastQpujEce wskazniki niezbedne do oceny realizacji programu

a) liczba ogloszonych otwartych konkurs6w ofert,

b) liczba ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert,

c) liczba zawartych um6w dotyczqcych realizacji zadah publicznych,

d) wysokosc kwot udzielonych dotacji,

e) wielkosd wkladu finansowego i pozafinansowego organizacji wniesionego do realizacJi po-

szczegolnych zadari,

0 liczba beneficjentowzrealizowanych zadafi.

2. W61t Gminy w terminie do 30 kwietnia 2018 r. przedklada Radzie Gminy sprawozdanie z rcalizacji

programu.



X. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

1. Niniejszy program zostal uchwalony po konsultaciach pzeprowadzonych w spos6b okreslony

w uchwale Nr XXXI)V41812010 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 05 listopada 2010 roku

w sprawie okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzEdowymi

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

publicznego i o wolontariacie (1.j. 22014 t. Oz. U. poz. 1'118 ze zm.) projektow akt6w prawa miej-

scowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowe., tych organizacji.

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

internetowej Gminy.

XI. POSTANOWIENIAKONCOWE
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1. W pzypadku, gdy przepisy odrebne pzewidujq inny tryb zlecania rcalizaqi zadan publicznych

organizacjom pozaeedowym i podmiotom prowadzAcym dzialalnosc po2ytku publicznego anizeli

przewidziany w ustawie o dzialalnosci po2ytku publicznego

i o wolontariacie stosuje sig tryb w nich okre6lony.

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

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach

publicznych oraz ustawy o zam6\Mieniach publicznych.
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