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Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Rady 
Gminy Wieprz nr XIX/182/2012 z dnia 23 października 2012r. 
 
W programie współpracy wyznaczono następujące priorytetowe zadania gminy do wykonania w 
2012r. obejmujące następujące obszary: 
1. ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 
2. promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia oraz rehabilitacji uzależnień; 
3. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 
4. edukacji w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej i dydaktycznej; 
5. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego; 
6. kultury fizycznej i sportu, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 
7. ekologii, w tym w zakresie zieleni gminnej i zakrzewień, 
8. bezpieczeństwa publicznego; 
9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, aktywizacji zawodowej bezrobotnych; 
10. współpracy ze społecznościami lokalnymi. 
 
 
Zadaniami Programu były: 
1. wspieranie działań z zakresu opieki społecznej; 
2. wspomaganie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób   niepełnosprawnych; 
3. wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym; 
4. organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży; 
5. wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia; 
6. wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień; 
7. organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży; 
8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
9. organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; 
10. remonty obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne, sportowe, oświatowe i 
społeczne; 
11. wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska; 
12. wspieranie społecznych inicjatyw kulturalnych; 
13. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
utratą pracy; 
14. wspieranie działalności mającej na celu ogólno pojęty rozwój Gminy; 
15. promocja i organizacja wolontariatu; 
16. wspieranie realizowanych na terenie Gminy przedsięwzięć artystycznych. 
17. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
18.  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 
praw dziecka. 
 
 
W 2012 roku ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert, dofinansowano 4 organizacje, podpisano            
7 umów na kwotę ogólną 181.888,23 zł. 
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Program roczny w 2012 roku był realizowany i monitorowany w 4 obszarach. 
 
Obszar I 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - „ORGANIZACJA IMPREZ 
SPORTOWYCH (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych)” w 2012r.                      
(14.888,23 zł) 
 
Celem ogólnym obszaru była organizacja rozgrywek rożnych dyscyplin sportowych, w tym 
przede wszystkim: 
1. Piłki nożnej; 
2. Piłki siatkowej; 
3. Piłki plażowej; 
4. Tenisa stołowego; 
5. Udzielanie wsparcia szkołom znajdujących się na terenie Gminy Wieprz w organizacji 

imprez sportowych, a w szczególności: 
� udostępnianie boiska sportowego; 
� udostępnianie sprzętu sportowego (koszulek do gry, strojów bramkarskich, piłek do gry, 

obuwia sportowego); 
6. Podnoszenie kultury fizycznej członków danego klubu, a w szczególności wśród młodzieży 

szkolnej – wyrównywanie barier; 
7. Udział w rozgrywkach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym; 
8. Prowadzenie cyklicznych zajęć treningowych w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej oraz z 

innych dyscyplin preferowanych przez dany klub; 
9. Odpowiednie utrzymanie boisk sportowych oraz posiadanego sprzętu. 
 
W ramach realizacji zadań wspierane były przedsięwzięcia: 
1. Lokalne imprezy sportowo-rekreacyjne; 
2. Projekty, których przedmiotem jest integracja i rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży 

szkolnej; 
3. Projekty mające na celu przygotowanie i udział reprezentantów gminy w finałach 

powiatowego i wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży; 
4. Projekty umożliwiające podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej 

sportowo w ramach ogólnopolskiego systemu szkolenia sportowego. 
 
 
Na realizacje zadań wybranych w ramach tego obszaru zostały przekazane, środki finansowe do 
kwoty ogółem 15.000,00 zł. 
Do otwartego konkursu ofert przystąpiły 3 organizacje, a były to: 

1. Ludowy Klub Sportowy Victoria Nidek; 
2. Uczniowski Klub Sportowy Balans Gierałtowice; 
3. Uczniowski Klub Sportowy Płomienie Wieprz. 

W ramach konkursu złożono oferty na sumę oczekiwanego wsparcia finansowego w kwocie 
15.000,00 zł ogółem. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert oraz po rozpatrzeniu 
propozycji przedstawionej Wójtowi Gminy Wieprz przez Komisje Konkursowa, Wójt Gminy 
Wieprz dokonał wyboru 2 ofert (Oferta UKS Balans Gierałtowice została odrzucona przez 
Komisje Konkursową z powodu braków formalnych) - udzielając dotacji w kwocie 14.888,23 zł.  
Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizację zadania w kwocie: 

1. Ludowy Klub Sportowy Victoria Nidek - kwota 8 800,00 zł 
4. Uczniowski Klub Sportowy Płomienie Wieprz - kwota 6 088,23 zł 
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Obszar II 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
„Organizacja stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Wieprz w okresie od 16.07.2012r. do 31.08.2012r. (7.000,00 zł) 
 
Celem otwartego konkursu ofert było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (bez 
używek i nałogów) oraz oderwanie dzieci od trudnej sytuacji rodzinnej poprzez zorganizowanie 
wypoczynku stacjonarnego letniego połączonego z organizacją zajęć profilaktycznych (w tym: 
gier i zabaw profilaktycznych, wycieczek edukacyjnych), podnoszeniem poziomu edukacji 
krajoznawczej oraz zapewnieniem odpowiedniej opieki i warunków bytowych dzieciom                        
i młodzieży. 
 
Na realizacje zadań wybranych w ramach tego obszaru zostały przekazane środki finansowe do 
kwoty ogółem 7.000,00 zł. 
 
Do otwartego konkursu ofert przystąpiły 2 organizacje, a były to: 

1. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu; 
2. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Wieprz. 

 
W ramach konkursu złożone zostały 2 oferty. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert oraz 
po rozpatrzeniu propozycji przedstawionej Wójtowi Gminy Wieprz przez Komisję Konkursową, 
Wójt Gminy Wieprz dokonał wyboru 2 ofert udzielając dotacji w kwocie 7.000,00 zł. 
 
Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizacje zadania w kwocie: 

1. Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu 
kwotę 3.901,64 zł; 

2. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Wieprz kwotę 3.098,36 zł. 
 
Obszar III 
Realizowanie zadań Centrum Integracji Społecznej (150.000,00 zł) 
Przedmiotem zadania było Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, dla co najmniej 21 osób. 
Zadanie obejmowało w szczególności: zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej w zawodzie 
wikliniarz, specjalista ds. robot budowlanych i remontowych, informatyk; reintegracja społeczna 
obejmuje wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, organizacje w 
każdym miesiącu wycieczki dla Beneficjentów, kursy komputerowe oraz warsztaty grupowe, 
których celem jest aktywizacja Beneficjentów. 
 
Na realizację zadań wybranych w ramach tego obszaru zostały przekazane środki finansowe do 
kwoty ogółem 150.000,00 zł. 
 
Do otwartego konkursu ofert przystąpiła 1 organizacja, a była to: 
1. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu; 
 
W ramach konkursu złożona została 1 oferta. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert oraz 
po rozpatrzeniu propozycji przedstawionej Wójtowi Gminy Wieprz przez Komisję Konkursową, 
Wójt Gminy Wieprz dokonał wyboru 1 oferty udzielając dotacji w kwocie 150.000,00 zł. 
 
Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizację zadania w kwocie: 
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1. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu 
kwotę 150.000,00 zł; 

 
 
Obszar IV 
Oferty realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego, złożone przez organizacje 
pozarządowe z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy) spełniające 
łącznie następujące warunki: 
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie 
przekracza kwoty 10 000 zł; 
2) zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 
 
Złożone oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie 
bezkonkursowym (uproszczonym): 
1. "Organizowanie warsztatów podstaw sztuki kulinarnej dla dzieci i młodzieży z sołectwa 

Nidek" złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z 
siedzibą w Wieprzu  

2. "Organizacja warsztatów modelarskich na terenie Gminy Wieprz" złożona przez 
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu  

 
Uznając celowość realizacji w/w zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                         
i dziedzictwa narodowego, zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych określonych w 
Rocznym Programie Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, postanawiano zlecić 
Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu  
realizację w/w zadań.  
 
Na realizację zadań wybranych w ramach tego obszaru zostały przekazane środki finansowe do 
kwoty ogółem 10.000,00 zł. 
 
Przyznano z budżetu Gminy Wieprz następujące dotacje na realizację zadania w kwocie: 
1. "Organizowanie warsztatów podstaw sztuki kulinarnej dla dzieci i młodzieży z sołectwa 

Nidek" w kwocie 5.000 zł  
2. "Organizacja warsztatów modelarskich na terenie Gminy Wieprz" w kwocie 5.000 zł 


