UCHWAŁA NR XXIX/162/2009
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2010 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.) Rada Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:
Rada Gminy Wilczyce uchwala Program współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami
pozarządowymi oraz z osobami prawnymi i z jednostkami organizacyjnymi działającymi 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 wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
w 2010 roku.
Działalność organizacji pozarządowych jest ściśle związana z ustrojem demokratycznym
i ma istotny wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniając się do aktywizacji
i integracji lokalnych społeczności. Rada Gminy Wilczyce stoi na stanowisku, że wspomaganie
organizacji pozarządowych jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, umacniającej
uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Rada jest przekonana, że wszelka współpraca
z obywatelami winna realizować się na zasadach partnerstwa i suwerenności stron. Biorąc pod
uwagę sprawne funkcjonowanie organizacji pozarządowych, współpraca ta pozwala na istotne
odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań.
§ 1. Cele wprowadzenia Programu współpracy Gminy Wilczyce z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
3) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców Gminy,
4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
ID: VBZXZ-YZNTQ-BNZKM-DLDNT-NYZFW. Podpisany.

§ 2. Przedmiot współpracy:
1) realizacja zadań Gminy określonych ustawami,
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4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
§ 2. Przedmiot współpracy:
1) realizacja zadań Gminy określonych ustawami,
2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszańców Gminy,
3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania.
§ 3. Podmioty programu współpracy:
1) program dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Wilczyce lub dla jej
mieszkańców (bez względu na siedzibę), podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego.
§ 4. Formy współpracy:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom z nimi
zrównanym, które może odbywać się w formie:
a) wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich
dofinansowanie,
b) powierzanie realizacji zadań wraz udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
2) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałania.
3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji.
4) współpraca przy pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy strukturalnych.
§ 5. Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie, o których mowa w art. 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem w roku
2010 zadań w zakresie:
1) turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
a) wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem działań promujących
Gminę, takich jak:
b) organizacja imprez turystycznych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
c) organizacja imprez promocyjnych.
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
a) wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych
i wychowawczych.
ID: VBZXZ-YZNTQ-BNZKM-DLDNT-NYZFW. Podpisany.

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a) organizowanie imprez kulturalnych oraz ich promocji, w tym fundowanie nagród,
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a) wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych
i wychowawczych.
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a) organizowanie imprez kulturalnych oraz ich promocji, w tym fundowanie nagród,
b) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
c) wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych oraz wspieranie udziału sportowych
reprezentacji w imprezach i zawodach o zasięgu ponad gminnym,
b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, olimpiad,
c) wyznaczanie i odnawianie ścieżek rowerowych,
d) utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowo- rekreacyjnej.
5) ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
a) realizacja zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok,
b) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c) promocja zdrowego stylu życia.
§ 6.
1) Wspieranie oraz powierzanie zadań, o których mowa w § 5 odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert.
2) Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania
publicznego w trybie określonym w ust. 1 zobowiązane są do wykonania zadania w zakresie
i na zasadach określonych w umowie.
3) Powierzenie zadań może nastąpić w innym trybie niż w otwartym konkursie, jeżeli dane
zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach
( w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.), przy porównywalności metod kalkulacji kosztów) oraz
porównywalności opodatkowania.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po wpływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
ID: VBZXZ-YZNTQ-BNZKM-DLDNT-NYZFW. Podpisany.

UZASADNIENIE
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po wpływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/162/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku.
Uchwała została podjęta zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), który
to nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami z nimi zrównanymi na każdy rok budżetowy.

Przewodniczący Rady
Gminy
Leszek Sałata

ID: VBZXZ-YZNTQ-BNZKM-DLDNT-NYZFW. Podpisany.
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Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/162/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku.
Uchwała została podjęta zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), który
to nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami z nimi zrównanymi na każdy rok budżetowy.

Przewodniczący Rady
Gminy
Leszek Sałata
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