
Uchwała nr XI/88/2011 
Rady Gminy Wieprz 

z dnia 8 listopada 2011r. 
 
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

Data: 2011-11-08, Numer: 88, Kadencja: 2010 - 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 
234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012, w 
brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Wieprz 
Mieczysław Żyła 

 

  

 
 



Załącznik  
do uchwały nr XI/88/2011 

Rady Gminy Wieprz 
z dnia 8 listopada 2011 roku 

Roczny Program Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Widząc konieczność szerszej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego, Rada Gminy Wieprz,  
niniejszą uchwałą wyraża wolę realizacji swoich zadań ustawowych w tym zakresie, w ścisłej 
współpracy z tymi organizacjami. Rada Gminy Wieprz wierzy, iż rzeczona współpraca 
przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia stopnia zaspokojenia potrzeb zbiorowych 
lokalnej społeczności. 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Podstawą przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z 
późn. zm.). 
2. Program zostaje przyjęty na rok budżetowy 2012. 
 

§ 2 
Ilekroć w Programie jest mowa o: 
1. „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), 
2. „uchwale” – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest niniejszy Program; 
3. „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Wieprz; 
4. „podmiotach Programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy, 
5. „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu  przepisów o finansach publicznych,  
6. „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i 
w art. 13 ustawy; 
 

Obszary i formy współpracy 
 

§ 3 
Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a w szczególności zadań własnych gminy 
obejmujących 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. 
 

§ 4 
Zadaniami Programu są: 
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. 

 
§ 5 
Na realizacje zadań określonych w § 4 przeznacza się w budżecie Gminy Wieprz na rok 
budżetowy 2012 następujące kwoty: 
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20.000,00 zł, 
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 15.000,00 zł,     
3. Realizowanie zadań Centrum Integracji Społecznej – 150.000,00 zł, 
4. Wspieranie społecznych inicjatyw kulturalnych, promujących Gminę i jej produkty 
regionalne – 10.000,00 zł, 
5. Prowadzenie żłobka – 150.000,00 zł. 
 

§ 6 
1. Współpraca, o której mowa w § 3, może odbywać się w następujących formach: 
a) zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w 



ustawie; 
b) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w 
celu zharmonizowania tych kierunków; 
c) konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów 
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
d) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 
2. Współpraca, o której mowa w § 3, może polegać również na udzieleniu wsparcia 
technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego podmiotów Programu w 
zakresie określonym uchwałą. 
 

§ 7 
1. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych 
przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy 
oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania. 
2. Zlecenie realizacji zadania może mieć jedną z form: 
2.1 Powierzenie wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego 
realizacji; 
2.2 Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 
3. Dotacje, o których mowa w pkt. 2.1 i 2.2, nie mogą być wykorzystane na cele nie określone 
w umowie, o której mowa w art. 16 ustawy, a w szczególności na: 
3.1  pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów Programu; 
3.2 działalność polityczną. 

§ 8 
1. Zlecanie zadań, o których mowa w § 6 ust. 2, następuje z zastrzeżeniem § 9, w trybie 
konkursu, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 
2. Konkursy dotyczące zadań określonych w § 4 ogłasza Wójt Gminy Wieprz. 

§ 9 
Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.1 i 2.2, może nastąpić 
poprzez zakup usług, zgodnie z art. 11 ust. 4. 
 

§ 10 
Podmioty Programu mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych w 
trybie art. 12 ustawy. 

  

 


