UCHWAŁA NR XXV/146/2016
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Wietrzychowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2017 rok”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 5 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 1817)
Rada Gminy Wietrzychowice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się roczny „Program współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2017 rok”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wietrzychowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Piotr Moskal
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Załącznik do uchwały Nr XXV/146/2016
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 17 listopada 2016 roku

Program współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program współpracy Gminy Wietrzychowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest elementem lokalnego
systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.
2. Program określa cele, formy, zasady, zakres współpracy organów samorządowych Gminy
Wietrzychowice z organizacjami, priorytety zadań publicznych, których realizacja
związana będzie z udzieleniem pomocy.
3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
b. organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
c. programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Wietrzychowice
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2017 rok.
Rozdział II
CELE PROGRAMU
Celem głównym Programu jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez
samorząd działań organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego poprzez powierzanie im ustawowych zadań gminy. Określając
i realizując te zasady organy Gminy pragną włączyć organizacje w system demokracji
lokalnej poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w celu lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb
społecznych w sposób skuteczny i efektywny.
Priorytetem Gminy Wietrzychowice jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy.
Celem szczegółowym programu jest między innymi:
a) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
b) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
c) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
d) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu
występujących potrzeb,
e) wzrost zaangażowania mieszkańców w rozwój Gminy,
f) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,
g) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych
zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez gminę.
Rozdział III
ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca samorządu Gminy Wietrzychowice z organizacjami odbywać się będzie na zasadach:
a) pomocniczości, co oznacza, że samorząd gminy powierzać będzie realizację swoich zadań
publicznych organizacjom, a te zagwarantują, że wykonają je w sposób profesjonalny,
efektywny, oszczędny i terminowy,
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b) suwerenności stron, co oznacza, że stosunki pomiędzy samorządem a organizacjami kształtowane
będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
c) partnerstwa, co oznacza, że samorząd gwarantuje organizacjom m.in. udział w planowaniu
priorytetów realizowanych przez Gminę, określaniu sposobu ich realizacji, rozeznawaniu
i definiowaniu problemów mieszkańców gminy, sugerowaniu zakresu współpracy,
d) efektywności, co oznacza, że samorząd gminy, organizacje wspólnie dążyć będą do osiągnięcia
najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że samorząd gminy udostępni organizacjom
informacje o celach, kosztach i planowanych efektach współpracy, a także wszystkich
środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na współpracę z nimi oraz kryteriach
i sposobie oceny projektów, a organizacje udostępnią samorządowi m.in. dane dotyczące
swojej struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, rezultatów prowadzenia
dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.
Rozdział IV
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2017 rok obejmuje zadania publiczne w sferze:
1) wypoczynku dzieci i młodzieży,
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
5) ochrony i promocji zdrowia,
6) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.
Rozdział V
FORMY WSPÓŁPRACY
Formy współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy mogą być prowadzone w szczególności poprzez:
1. Zlecanie zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może mieć formy:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
b) wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Wspieranie oraz powierzenie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w oparciu
o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze chyba, że przepisy odrębne
przewidują inny tryb zlecania. Zlecenie zadań może również odbywać się z pominięciem
otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w art. 19 a ustawy.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.
3. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.
4. Konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której
mowa w art. 4 ustawy z radą działalności pożytku publicznego w przypadku jej utworzenia.
5. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, które nastąpić może
w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy organu samorządu gminy lub organizacji, w celu:
a) przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Wietrzychowice w sprawach dotyczących
działalności pożytku publicznego,
b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
c) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.
6. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:
a) udzielanie pomocy przy organizowania spotkań otwartych przez organizacje, których
tematyka wiąże się z Programem (np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia
lokalu, środków technicznych),
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b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań
publicznych z innych źródeł niż dotacja samorządu Gminy Wietrzychowice,
c) organizację lub współudział organu samorządu Gminy Wietrzychowice w organizacji
szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności
funkcjonowania organizacji,
d) zachęcanie prywatnych przedsiębiorców do sponsorowania najlepszych projektów
organizacji pozarządowych lub innych podmiotów,
e) nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem
realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,
f) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu.
Rozdział VI
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
1. Ustala się następujące zadania priorytetowe, które w szczególności mogą być realizowane
w ramach programu w roku 2017:
a) wypoczynek dzieci i młodzieży:
- organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych,
- organizacja imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze rekreacyjnosportowym;
b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym dla mieszkańców
gminy (np. rozgrywki piłki nożnej o Puchar Wójta, Rozgrywki piłki siatkowej,
Wyścig kolarski, Turniej tenisa stołowego),
- prowadzenie zajęć sportowych korekcyjno-rehabilitacyjnych na basenie pływackim
dla dzieci i młodzieży,
- udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży,
- organizacja szkoleń dzieci i młodzieży mających na celu rozwój umiejętności
sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu,
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez czynny i bierny udział mieszkańców
w organizowanych imprezach sportowych,
- organizacja zawodów sportowych;
c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym i środowiskowym (m.in.
uroczystości gminnych, okolicznościowych festynów, przeglądów, konkursów, warsztatów,
wystaw), służących upowszechnianiu kultury, podtrzymywaniu tradycji lokalnych
i patriotycznych o istotnym znaczeniu dla rozwoju dziedzictwa kulturowego i sztuki
na terenie gminy,
- podejmowanie działań mających na celu ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego
i twórczości ludowej poprzez wspieranie społecznych inicjatyw kulturalnych oraz
lokalnych tradycji kulturowych, dbałość o zachowanie i wzbogacenie działań
artystycznych, ochronę i popularyzację materialnego i niematerialnego dziedzictwa
kulturowego gminy oraz jej mieszkańców, w tym zbiorów m.in. strojów regionalnych,
- wspieranie wydarzeń i projektów artystycznych związanych z promocją gminy,
- wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę dzieci
i młodzieży;
d) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu poprzez programy rehabilitacyjne,
- organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowosportowym promujących zdrowy styl życia bez uzależnień,
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- wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych,
- organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych i ich rodzin
w życiu społeczności lokalnej;
e) ochrona i promocja zdrowia:
- działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
- propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców,
- działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- wspieranie działań w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;
f) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej:
- prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci z terenu Gminy Wietrzychowice,
- wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku, miedzy innymi poprzez
poradnictwo specjalistyczne, asystę rodzinną,
- wspieranie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej).
Lista zagadnień, wymienionych w pkt 1, informuje partnerów Programu o podstawowych
priorytetowych kierunkach działań w roku 2017, jednak nie stanowi jedynego kryterium
podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność
i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane
zasoby.

Rozdział VII
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Gmina Wietrzychowice realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na podstawie rocznego programu
współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2017.
Rozdział VIII
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
Program będzie realizowany w szczególności poprzez:
a) zlecanie i wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert,
b) zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19 a ustawy,
c) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,
d) organizowanie i współorganizowanie konferencji i spotkań, których uczestnikami będą
przedstawiciele organizacji pozarządowych,
e) promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez zamieszczanie informacji
na stronach internetowych Urzędu Gminy Wietrzychowice,
f) udzielanie stałego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego organizacjom przez pracowników
Urzędu Gminy Wietrzychowice.
Rozdział IX
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Gmina Wietrzychowice współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku
publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2017, przeznaczając
zaplanowane środki finansowe określone Uchwałą Budżetową na 2017 rok w wysokości
28.500 zł.
Rozdział X
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1. Ocena realizacji programu będzie dokonywana na podstawie następujących wskaźników:
a) liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w zadaniach określonych w programie,
b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach,
c) kwoty udzielonych dotacji,
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d) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,
e) liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym.
2. Nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, Wójt Gminy przedkładać będzie organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.
Rozdział XI
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU
ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI
1. Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. powstał na bazie
programu współpracy na 2016 r. z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uwzględnieniem
środków finansowych zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2017.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Wietrzychowice.
Rozdział XII
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
1. Oceny złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy
w skład której wchodzą między innymi osoby reprezentujące organizacje pozarządowe
lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.
2. Do pracy komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić, z głosem
doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres
zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
3. Szczegółowy tryb działania komisji konkursowej zostanie określony w Zarządzeniu Wójta.
4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej
dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.
5. Lista organizacji, którym w 2017 r. zostanie zlecona realizacja zadań publicznych
podawana będzie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Wietrzychowice oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Piotr Moskal
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