
 Uchwała Nr XXXII/216/09  
 

Rady Miejskiej   Wielichowa 
 

Z dnia 28 grudnia 2009 roku 
 

 
w sprawie: uchwalenia  programu współpracy na rok 2010 Gminy Wielichowo z 
organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku 
publicznego. 
 
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, atr.7 ust.1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U . z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 r. ze zmianami) 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 ze zm.) 
 
 
     Rada  Miejska  Wielichowa uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 
 
 

Uchwala się roczny program współpracy Gminy Wielichowo z organizacjami 
pozarządowymi, oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego  
stanowiący złącznik do niniejszej uchwały . 
 
 

§ 2 
 
 

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 
 
 

§ 3 
 

                                                          
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                             
                                                                                                  Przewodniczący  
                                                                                                   Rady Miejskiej 
 
 
 
                                                                                           / Stanisław Marciniak/                                                        
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                                                                                Załącznik do uchwały nr XXXII/216/09 
                                                              Rady Miejskiej Wielichowa 

                                                                z dnia 28 grudnia 2009 roku 
 

Program współpracy na rok 2010 
z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami działającymi w 

sferze pożytku publicznego. 
 
   Wstęp 
    
     Niniejszy program dotyczy organizacji  pozarządowych, osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w  Rzeczpospolitej 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. 
     Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego stanowią bardzo dobrą bazę dla 
rozwoju wielichowskiej  społeczności , gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej  
wrażliwych na sprawy społeczne obywateli oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów 
społecznych swoich członków i mieszkańców Gminy Wielichowo.  
    Społeczny charakter podejmowanych działań oraz dobre rozpoznanie potrzeb  środowiska 
wpłynęło na to, że samorząd widzi w nich partnera w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców 
Gminy. 
    Współpraca samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
obejmuje nie tylko wsparcie finansowe , ale także rzeczowe i merytoryczne. 
    Program powstał w oparciu  o przepisy  „ Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie”   
wolontariacie celu stworzenia ram współpracy  pomiędzy lokalnym samorządem a 
organizacjami. 
 
   Cel główny 
 
    Kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez 
budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. 
 
   Cele szczegółowe 

 
1) Umocnienie istniejących lokalnych działań, inicjatyw i struktur funkcjonujących na 

rzecz społeczności gminnej oraz stworzenie warunków do powstania nowych. 
2) Współuczestniczenie sektora obywatelskiego w kierowaniu polityki społecznej w 

Gminie. 
3) Poprawa jakości życia poprzez zwiększenie dostępności do form pomocy osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
4) Wzbudzanie aktywności społecznej. 
5) Integracja i współpraca podmiotów realizujących zadania publiczne. 
6) Udział podmiotów przy tworzeniu programu współpracy. 
7) Umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą 

realizacji konkretnych zadań publicznych. 
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   Przedmiot współpracy 
 
Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań własnych i zleconych gminie w zakresie: 
 

1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (do zlecania realizacji powyższego 
zadania stosuje się przepisy ustawy o pomocy społecznej). 

2) Działalności charytatywnej. 
3) Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

4) Działalność na rzecz mniejszości narodowych. 
5) Ochrony i promocji zdrowia 
6) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
7) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych  zwolnieniem z pracy. 
8) Upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn. 
9)  Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych . 
10)  Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, wtym rozwój przedsiębiorczości. 
11)  Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
12)  Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 
13)  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 
14)  Upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
15)  Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
16)  Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym. 
17) Upowszechnienia wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa. 
18) Upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

obywatelskich także działań wspomagających rozwój demokracji. 
19) Ratownictwa i ochrony ludności. 
20) Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 

kraju i za granicą. 
21) Upowszechnienia i ochrony praw konsumentów. 
22) Działań ba rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami. 
23) Promocji i organizacji wolontariatu. 
 
 

Podmioty współpracy: 
 

1. Rada Miejska w  Wielichowie 
2. Burmistrz Wielichowa 
3. Jednostki organizacyjne Gminy 
4. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
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             Formy współpracy: 
 
     Wyróżnia się następujące formy współpracy pomiędzy samorządem Gminy Wielichowo a 
podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego: 

1. zlecenie i powierzanie zadań publicznych, po uprzednim ogłoszeniu otwartego 
konkursu ofert, w formie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań własnych i 
zleconych gminy, 

2. wzajemne informowanie się o planowanych działaniach oraz inicjatywach, 
3. uczestnictwo oraz organizowanie wspólnych imprez narad, szkoleń, spotkań, 

konferencji, itp. 
4. wypracowanie wspólnych stanowisk , opinii, projektów, poprzez tworzenie 

wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
5. doskonalenie współpracy w zakresie merytorycznym i rzeczowym oraz lokalnym, 
6. wspieranie w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym 

profilu działania. 
 
    
      Ogólne zasady realizacji programu 
 

Gmina Wielichowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań ( chyba, że odrębne 
przepisy stanowią inaczej, np.: w przypadku realizacji zadań z zakresu pomocy 
społecznej obowiązuje Ustawa o pomocy społecznej), w którym uczestniczą 
organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła oraz jednostki organizacyjne 
podległe organom samorządu gminy Wielichowo lub przez nie nadzorowane. 

      Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy 
Wielichowo składają do Burmistrza Wielichowa oferty na obowiązującym formularzu 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. 
      Celem wyboru najlepszej oferty Burmistrz Wielichowa powołuje komisje 
konkursowe właściwe dla zakresu spraw będących przedmiotem konkursów, w składzie: 

1. dwóch przedstawicieli Burmistrza, 
2. dwóch przedstawicieli Rady, wskazanych przez przewodniczącego Rady, 
3. przedstawiciela organizacji pozarządowej. 

       Komisje konkursowe działają w zgodzie z ustawą o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. 
       Po złożonych ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymogami ustawy oraz 
zaopiniowaniu przez organy samorządu, komisje w terminie określonym w ustawie informują 
podmiot składający ofertę o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu oferty. 
Przydzielenie dotacji następuje w formie umowy ( wzór umowy określa Rozporządzenie 
Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ) pomiędzy organem samorządu a 
podmiotem realizującym zadanie. Umowa zawierać będzie terminy przekazwania dotacji, jej 
rozliczania oraz kontroli. 
Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany w terminie określonym w umowie do 
sporządzenia sprawozdania merytorycznego finansowego wykonania zadania zapisanego w 
umowie, na formularzach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i 
Polityki Społecznej. 
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     Zakładane efekty 
 

1. budowanie dialogu obywatelskiego, 
2. zwiększenie kompetencji i profesjonalizmu pracowników samorządu i organizacji 

pozarządowych zakresie realizowania kompleksowych programów skierowanych na 
rozwiązywanie problemów społecznych, 

3. upowszechnienie modelu realizacji zadań w drodze współpracy sektora 
obywatelskiego z administracja publiczną , 

4. przejrzysty i sprawny przepływ informacji. 
5. zwiększenie dostępności do nośników informacji dla organizacji pożytku publicznego, 
6. ugruntowanie pozytywnego wizerunku podmiotów działających w sferze pożytku 

publicznego oraz kształtowanie zintegrowanego zaplecza społecznego i idei 
wolontariatu. 


