
RADA GMINY
Plelrowice Wielkie

Uchwala Nr XXIX/293/2017

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 30 paidziernika 2017r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Pietrowice Wielkie
z organizacjami po2arzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalno66 poiytku
publicznego na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, rrstawy z dnia E marca 1990r. o samozqdzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2017t. poz. 1875), art. 5 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznogo i o wolonlariacie (tj: Dz. U. z 2014t. poz. 1817 z p62n. zm.), po przeprowadzeniu

konsultacjizgodnie z Uchwalq nr XXXD0418/2010 Rady Gminy Pietrowic€ Wielkie z dnia 05 listopada
2010 r. w spEwie: okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z organizacjami pozazadowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozylku
publicznego i o wolontadacie pOekt6w akt6w prawa miejsco\r€go w dziedzinach dotyczqcych
dziatalnoSci slatutowej tych organizacji (Dz. Uz. Woj. Sl. z 2011r. , Nr 1 poz. 23)

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

s1

Peyjmuje siq Roczny Program Wsp6lpracy Gminy Pietrowice Wielkie z organtzacjami pozazadowymi
oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2018r. w brzmieniu
okreslonym w zalqczniku do uchwaly.

s2

Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy Pielrowice Wielkie.

s3

Uchwala wchodziw zycie z dniem podiecia.
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I+P#,.F,mixlJ
Zalecznik
do Uchwaty Nr XXI)U293l2017
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 30.10.20'17 t .

Roczny Program Wspolpracy z organizacjami pozanEdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mo-

wa w art- 3 ust- 3 ustawy o dzialalnoaci poiytku publicznego i o wolonta acie na 2018 rok

II, CEL PROGRAMU 2

tv. REALTZATORZY PROGRAttU ....................

V, FORMY WSPOLPRACY

VI. SFERA WSP6TPRACY

3

3

4

7XI, POSTANOWIENIAKOIiCOWE



I. WPROWADZENIE

II. CEL PROGRAMU

III, ADRESACI PROGRAI\,!U

Program adresowanylest do

1 ) organEacli pozarzEdowych.

2) os6b prawnych ilednostek organrzacylnych dzialajEcych na podstawre przepis6w

o stosunku Panstwa do Koscrola Katolckiego w Rzeczypospolitel Polskiej, o stosunku Panstwa

do nnych ko6col6w izwrqzk6w wyznanrowych oraz o gwarancjach wolnosci sumrenra rwy

znan a. jezeli rch ce e statutowe obelmLrja prowadzenre dzrala nosci pozytku pub icznego

Pro\radzenie przez samozed gminny dziatalnosci u€ wsp6lpracy z organizacjami pozafte-

dovrymi oraz podmiotami, o kt6rych mowE w art. 3 ust 3 uslawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziablno-

sci po4dku publicznego i o wolontariacie jest realizaqq konstytucyinej zasady pomocniczo6ci, zgod-

nie, z kt6rq pai8two ijego struktury po'rrinno wykonyred tylko b zadania, K6re nie moge byc realizo-

wane prilez podmioty znajdujqce siQ jak najbli2ej obywatela. Podmiotami tfni sq pzede wszystkim

samozed teMorialny i organizacje pozazedowe. Organizacje te stanowiq podslawe wsp6bzesnego

spoleczehstwa. Obie te struktury lqczy wsp6lny cel, jakim jest zaspakajanie potrzeb mieszkaicow,

Drzy czvn

w realizacji tego celu rola organizacji pozaeqdowych stale wzrasta. ObseMuje siQ wzrost wsp6lpracy

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

rozw6j gminy ijakosc 2ycia jej mieszkaict'w. Wiele dziedzin 2ycia nie mogloby dziS funkqonovrac bsz

aktywnoSci obywatelskiei. \rtlyrazem de2enia Gminy Piet o{/be Wielkie do szerokiej wsp6hracy z or-

ganizaciami pozaaado\'vymi i podmiotami pro\rradzacymi dziatslnosc pozytku publi:znego jest .Rocz-

ny program wsp6hracy 2 organiz*jami pozazqdowymi oraz podmiobmi, o kbrych mor.a w arl. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3r. o dziahlnoSci poA k! publkrznego i o wolontariacb'. Program

ureguluje na najbli2szy rok wsp6hrace pomiQdzy Gminq a organizacjami pozarzedowymi i podmiotami

prowadzqcymi dzialalno6d po4ftku publicznego, okre$lajqc zakrgs oraz formy tej w8p6lpracy. Pozwoli

on na pobudzenie i wspieranie przez wtadze Gminy dzialalnosci tych organizacji

i podmiot6w oraz realizacjQ przez nie zadah publicznych nE zecz spol€cznosci lokahej.

Ce em programu jest prowadzenie przez Gminq Pielrowice Wielkie dzialalnotc w sferze za

dan pub rcznych powratu okresonych warl 4 uslawyzdnra24 kwietnra 2003r o dzialalnosc pozytku

publcznego iowoonlariace (1.).22014t Dz I poz 1118 ze zrn )we wspolpracy z organrzaclarnr

pozarzEdowym podmiotam wymienionym w a.l 3 ust 3 tel samej ustawy prowadzqcym odpo

w edn o do terytonalnego zakresu dz alan a grn ny dzralalnosc pozytku pubLcznego w zakresre odpo

w adalEcym zadan om gmrny



IV. REALIZATORZY PROGRAIMU

W realizacli program! uczesln czq

1) Rada Gnr ny PietrowEe Wie kie lej Kom sle w zakresie wylyczan a po rtyki spolecznel

r f nansowej grn ny,

2) Wolt Gm ny P etrow ce W e k e w zakrese realzacl pollyk spolecznel rfrnansowej gmny wyty-

czonel przez Rade Gm ny Pelrowce Wrelkre

3) Wyznaczony pracown k Urzedu Gm ny upowazniony do przeprowadzania otwartego konkursu

olert na realzaclQ zadan z econych przez GminQ Pietrowce Wrelkre organizacjom pozarzqdowym

oraz podmiotom, o kt6rych mowa w arl 3 ust 3 ustawy o dzialalnosci pozytkLr publicznego r o wo

lontanacie,

V, FORMY WSPOTPRACY

Wspolpraca Grnny Petrowce Weke z organzaclam pozarzqdowymi podmrotamr.

o kt6rych mowa w art 3 ust 3 ustawy o dziala nosc pozytku pub rcznego i o wolontaflacie odbytvac

sie bedzre w szczegolnoscrw formach

1) zlecania organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotom wym enronym w art 3 ust 3 ustawy

o dzraialnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie rcal zac)i zadai publicznych gmtny na za

sadach okresonych w ustawre o dzalalnosc pozytku publicznego io wolontariacie. w formacht

powierzanLa wykonywania zadan publicznych wraz z udzieleniem dolacl na finansowane ich re

a izacji. powrerzanra wykonywanra zadan publicznych w szczeg6lnosci poprzez zakup uslug na

zasadach r w tryb e okres onych w przeprsach o zamow enrach pub rcznych przy por6wnywalnoscr

rnetod kalkulacl koszt6w oraz porownfr'r'a nosci opodatkowan a ub wsp eran a tak ch zadan wraz

z udzielen em dotaclr na dof nansowanre 1ch rea zacj

2) wzajemnego nformowanra sig o p anowanych kierunkach dz alalnosct wspoldzialanta

w ce u ,/har ron ,/ow.nrd ly!ts h erunkow

3) konsu towanre z podm olam Programu proiekl6w aklow normatywnych w dziedzinach dolyczq,

cych statutowel dz alaLnoscr tych organ zaclr. w trybie okreslonym w uchwa e Nr XXXIX/418/2010

Rady Gm ny Pietrowice W elk e z dnia 05 lislopada 2010 roku w sprawie okreslen a szczeg6lowe-

go sposobu konslltowanra z organizacjami pozarzqdowym i podmrotami wymienionym w aal 3

ust 3 ustawy z dnia 24 kwetnra 2003 r o dz alalnoscr pozytku pubiicznego o woontaTacre

ll zZA14t. Dz. U poz 1T18 ze zm )prolektowaktow prawa mielscowego wdziedznach doty

c/a(y(h dr ara noscr slatLtowej lycl orqan 7ar_r

4) tworzen a w mrare potrzeb przez organy gminne wsp6nych zespol6w o charakterze doradczym

inicjatywnym, zlazanych z przedstaw c eli organizacjr pozarzqdowych. podm ot6w wymien onych

w art 3 ust 3 ustawy o dz alalno6cr pozytku publicznego

l

3) sto,rarzyszer'i iednostek samozedu terytorialnego, pro{€dzqcych, odpowiednio do Grytorial-

nego zakesu dzialania organow gminy, dziatalnosc po2yfru publi:znego w zakresie odpowia-

dajecym zadaniom tych organow.



io wolontaracie oraz przedstawicreli wla6cwych organ6w gminy oraz okresanie przedmrolu ich

dzraianra

5) wspolpracy iudzreanra pomocy w zakrese pozyskrwanra Srodkow flnansowych z rnnych 2r6del

poprzez nformowanre oqanzaq pozatzEdowych I podm ot6w wymientonych

w arl 3 ust 3 ustawy o dzialalnoscr pozytku pub icznego o wotontanacie o mo2liwosct pozyski

wanra Srodk6w frnansowych z 'oznych |todel otaz udz e ania pomocy na wn osek zatnteresowanel

organrzacl podm otu w zakresie wypeln an a wn oskow

6) promoclrdziala noscrorganizaclL pozarzqdowych i pod mrotow wymren onych w a.t 3ust 3 ustawy

o dziala nosci pozylku pubhcznego r o wolonlatiac e papeez zamieszczanre lub przekazywan e na

wnrosek organizacjr ub podmiotu rnformacji dolyczacych nowych niclatyw realizowanych pTzez

organrzacle pozarzadowe podmioty na stronach nternelowych Gm ny Ptetrowice Wrelk e oraz

w lokalnych nrediach

7) pomocy w naw qzan u przez organrzacle pazatzAdowe podmioty o kt6rych mowa w art 3 usl 3

ustawy o dzralalnosc pozytku publicznego io woontaracie kontakt6w ponadgm nnych miedzy,

narodowych poprzez udzrelanie rekomendacl Organizacjom

i podrnrolom slaralacym ste o nawtazanre kontakt6w ponadgminnych rn edzynarodowych

VI. SFERA WSP6IPRACY

Gm na Pietrow ce Wrelkie prowadz dzrala nosc w sferze zadan pub cznych okres onych w art

4 ustawy o dzrala nolicr po2ytku pub rcznego o wolonlaflac e we wspolpracy

z aqanizacjarn pozarzEdowymi oraz podm otami wymienionym w art 3 ust 3 wymienionel ustawy

prowadzEcymi. odpow ednro do terytoria nego zakresu dzialan a organ6w gminy. dzialalnoSC po2ytku

publcznego w zakresre odpow adajEcym zadaniom tych organow.

Wspierana bQdzie realizacja nastepujqcych zadai cminy:

1 w zakresie kultury fizycznej turystyk :

a) organ zacla i koordynacla przedsiewzi9d sportowych o zas egu gminnym i ponad gminnym d a

dz ec i mlodzre2y z terenu Gm ny P elrowice W elk e

b) organizacla szkolen a dz ec mlodzrezy. w tym zakup spzetu sportowego.

c) organizacja i uczeslnictwo w imprezach sportowych I sportowo-rekreacyjnych

o .hardkler,/e gn n-y1 r ponad onr-nyr
d) organizacja nnych form aktywnego wypoczynku da mreszkaic6w Gmny Pietrow ce Wietk e.

ze szczeg6 nym uwzgledntenrem wypoczynku dz ec I mlodziezy

e) opracowanie slralegr rozwoiu turystycznego Gmtny Ptetrowice Wie kie

I) upowszechnianie kultury fizycznej zakresie sportu oraz szeroko rozumianej rekreacli

w zakres e turyslyki.

2 w zakresre nauki edukacjr oawraty twychowanta

a) udz e anre pomocy f nansowel mlodz ezy z rodzrn o nrskich dochodach. pochodzqcel

z terenu Gm ny P etrowice Wrelkie podejmujEcej naukq w szkolach Srednich, gimnaziatnych

1



wy2szych.

b) gromadzenre aktualnych nformaclro szkolach zasadach rwarunkach nauki.

c) organizowan e frnansowanre wyjazd6w mlodzrezy do szkol i uczeln w ce ach poznawczych

d) upowszechnianre w spoleczenstwre wrejsk m polrzeby podejmowania r wsprerania inicjatyl,v

w sferze ksztalcenia mlodz ezy w szkolnichvre Srednim i wyzszym

e) prowadzenie dzialalnoSci kulturalnej oSwratowel

3. w zakresre dzralan na rzecz os6b niepeinosprawnych

a) wsp eranLe dzralan poprawraJqcych lakoSc zycia os6b n epelnosprawnych

b) op eLa nad osobarr, ,riepehosprawnyrr,

c) organizacla wypoczynku letniego d a dzreci niepelnosprawnych.

d) wsp eranre prowadzen a Swretrc rosrodk6w wsparcia dla os6b z zaburzeniam psychrcznyn

r schorzen am ruchowymi

4 w zakresie pomocy spolecznel w tym pomocy rodzrnom osobom w trudnel sytuacjr zycrowej

oraz wyr6wn)'\,vania szans lych rodz n ros6b:

a) organizacla przedsiewz ec majacych na celu pomoc rodzrnom nalubozszym lub osobom

r rodz nom zagro2onym wykluczenrem spolecznym z terenu gm ny.

b) organizacja przedsrewz qC malEcych na celu zapewn enie schronren a. posilku r nrezbednego

ubra_ia dla osob be,/domry(l r terenu 9m ny

5. dz alar a na eecz achrony Srodowiska w tym rozwolu obszarow zielonych

6 ochrony dziedzctwa ku turowego

7 wspomaganre rozwolu spolecznosc lokalnel na teren e gm ny

wzajemne informowanie o planowanych kierunkach dzialalnoSci

iwspoldzialania w celu zharmonizowania tych kierunk6w.

Gmrna bedze rnformowala organ zacle pozarzqdowe ktorych cele statutowe wqzq srQ

z realrzaclq okresonych zadan Gm ny o:

1. pracach nad projektami uchwal regululEcych zakres wsp6lpracy Gmny z otgantzacjafi\i pozarze

2 aktualnych kierunkach r zadan ach w zakres e sportu kultury f zycznej luryslyk

3. aktualnych kierunkach i zadanrach w zakres e kultury.

4. aklualnych zadaniach wyn kalqcych z Gm nnego Programu Proflaktykr i Rozwiqztvvania Proble-

mow A koholowych

5. innych dzialaniach wymaqalacych wspoldzralania z organ zaclami pozarzadowymi

lnformacle przekazywane bedEwlrakce narad szkoen konsultaclr. awrazre potrzeby. w formre

opracowarr p semnych

Organtslcia pozarzedowo moga informowa6 o:

1. planowanych kierunkach dziatalnosci i realizowanych progEmach,

2. potzebie wspdldzialania z samozqdem Gminy w ich realizacji.



Konsultowanie z organizaciami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio

do zakresu ich dzialania, projektow akt6w normatywnych w d2iedzinach dotyczqcych dzialal-

no6ci statutowej tych organizacji

Zakres konsu taclr bedzre obelmowal

1 przylmowan e op n r organrzaclr pozarzadowych do projekt6w uchwal dotyczqcych wsp6lpracy na

etap e ch lworzenra

2. udz e an e odpowredzr na wnrosk propozycie zmian w Ww uchwaiach

lnne formy wspolpEcy:

1 Pomoc w organizacjr spotkah r szkolen typu w tym w zakresie bezplatneqo u2yczenia sal konie

rencylnel urzgdu Gmrny.

2 Sprawowanie palronalu Gm ny nad konkursami, fLrndowan e nagrod, pomoc w organizacj konkur,

s6w. udzral w pracach komisl konkursowych.

3. Wsp6lorgan zowanie szkolen d a hderow i czlonkow organizacji pozarzEdowych oraz wolontariu

szy,

4 Udzral w spotkaniach, konferenclach. naradach szkolentach organzowanych ptzez organtzacle

pozarzEdowe

VII- FINANSOWANIE PROGRAMU

Program b9dze frnansowany ze Srodkow wlasnych Gmtny W roku 2018 na reairzacle zadai
pubicznych obl9tych nrn ejszym programem lEczn e pzeznacza sle kwotQ w wysokosct co nalmnel

3000.00 21

VIII, OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Nrniejszy program rea|zowany bedzre w okresre od 1 slycznia 2018r do 31 grudnrs 2018r

IX, SPOS68 OCENY REALIzAcJI PRoGRAMU

1 Ustala s e nastQpujEce wska2nrk niezbedne do oceny rea izacjr programu:

a) iczba ogloszonych otwartych konkurs6w ofert,

b) rczba ofert zlozonych w ob,vartych konkursach ofert

c) iczba zawartych um6w dotyczqcych realzacli zadai publtcznych

d) wysokoSC kwot Lrdzielonych dotaclt,

e) welkoSd wkladLr finansowego ipozafnansowego organizacji wniesonego do realizacii po-

szczeg6 nych zadan

f) iczba beneficjent6w zrealzowanych zadan

2 Wolt Gminy w lerminie do 30 kwietn a 2019 r przedklada Radzre Gm ny sprawozdanie z realizacji

programu.



1. Niniejszy program zostal uchwalony po konsu tacjach przeprowadzonych w spos6b okreSlony

wuchwae Nr XXXIX/418/2010 Rady Gmny Pielrowce Wekie z dnia 05 lslopada 20'T0 roku

w sprawie okreslen a szczeg6lowego sposobu konsultowanta z otgan zac)am pozarzEdowymt

i podm otamr wymienronyrnr w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwelnia 2003 r o dzrala no6ct pozytku

publicznegorowolontatactell.).22014t Dz. U. poz. 1118 ze zn )projekt6waklow prawa mrel

scowego w dziedz nach dolyczqcych dzrala no6cr statutowej tych organ zacii

2 Projekt programu ceem uzyskana ewentualnych uwag r opni zostal zameszczony na stronie

internetowej Gm ny

XI, POSTANOWIENIAKO{COWE

1 W przypadk! gdy przep sy odrebne przewdula rnny tryb zlecanra tealeacl zadal pub rcznych

organizacjom pozarzEdowym i podm otom prowadzqcynr dzialalnosc pozytku publcznego anizelr

przewrdz any w ustaw e o dzrala noscr pozytku publrcznego

io wolontanacre stosuje se tryb w nrch okre6lony

2 W sprawach n euregu o\{/anych w nnejszym programre zastosowanre majq przeprsy ustawy

o dziala no6c pozytku publcznego ro wolontanac e. Kodeksu Cywrlnego, uslawy o finansach

publicznych oraz ustawy o zamowrenrach pub icznych

P RZ EWO AY
Bady Gminy

Henryk

1

X, INFORMACJA O SPOSOBIE TWORzENIA PROGRAIIIU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI


