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RADY  GMINY  PILCHOWICE 

z dnia 12 listopada 2009r. 

 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Pilchowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2010. 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 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.z 2003 r. 

Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

 

 

RADA GMINY PILCHOWICE 

 

u c h w a l a :  
 

 

§ 1 

 

Przyjąć program współpracy Gminy Pilchowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010, w brzmieniu jak 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/265/09 

Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 listopada 2009r.  

 

 

 

Program współpracy Gminy Pilchowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010. 
 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

 

1. Ilekroć w niniejszej Uchwale mowa jest o: 

1.1.Programie – należy przez to rozumieć program współpracy Gminy Pilchowice  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. 

1.2.Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.). 

1.3.Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne  

i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy. 

1.4.Organizacjach pożytku publicznego - należy przez to rozumieć organizacje 

pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, podmioty 

działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego,  

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy  

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które uzyskały status organizacji pożytku 

publicznego. 

1.5.Dotacjach - należy przez to rozumieć podlegające szczególnym zasadom rozliczania, 

wydatki budżetu przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym 

fundacjom i stowarzyszeniom. 

1.6.Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pilchowice. 

 

II. Cel programu: 
 

1. Określenie zasad, kierunków, form i obszarów wzajemnej współpracy oraz określenie 

zasad udzielania pomocy organizacjom pozarządowym przez Gminę. 
2. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje. 

3. Stworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej. 

4. Uzupełnianie działań Gminy w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe. 

 

III. Kryteria współpracy: 

 
1. Prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe na terenie Gminy. 

2. Prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy. 

3. Prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe w obszarach współpracy, 

o których mowa w dziale V niniejszego programu. 



IV. Formy współpracy: 
 

1. Współdziałanie Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę  
o charakterze finansowym i pozafinansowym. 

2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań Gminy organizacjom 

pozarządowym poprzez: 

2.1.powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację, 
2.2.wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. 

3. Współpraca pozafinansowa polega na: 

3.1.wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, 

3.2.konsultowaniu projektów miejscowych aktów prawnych w dziedzinach dotyczących 

statutowej działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych, 

3.3.określaniu propozycji do projektu budżetu Gminy Pilchowice na kolejne lata. 

 

V. Obszary współpracy: 
 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 dotyczy zadań w dziedzinie: 

1.1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 

1.2. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

1.3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

1.4. upowszechniania kultury, 

1.5. ochrony i promocji zdrowia. 

2. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji realizowane jest poprzez: 

2.1. propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych  

i rekreacyjnych w szczególności: Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, Gminnej Ligi 

Trampkarzy, Mistrzostw Gminy w Narciarstwie Alpejskim, Mistrzostwa Gminy  

w pływaniu, Mistrzostwa Gminy w piłce ręcznej, Mistrzostwa Gminy w Futsalu,  

2.2. organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji. 

3. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez: 

3.1. kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, 
informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody, 

3.2. organizację wystaw propagujących ekologię i ochronę zwierząt. 
4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane jest poprzez: 

4.1. tworzenie sprzyjających warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osób 

niepełnosprawnych, 

4.2. przygotowanie osób niepełnosprawnych do możliwie samodzielnego życia, w tym 

również zawodowego, 

4.3. integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, 

4.4. stworzenie warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki dla dzieci i młodzieży  

z upośledzeniem umysłowym, 

4.5. przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, 

4.6. zmiana stosunku społeczności lokalnej do osób niepełnosprawnych. 

5. Działania na rzecz upowszechniania kultury realizowane poprzez organizację wydarzeń 

kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności festynów, koncertów, występów 

artystycznych, spektakli, konkursów, przeglądów, dyskusji, prelekcji. 

6. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia poprzez: 

6.1. finansowanie szczepień ochronnych dla dzieci przeciwko meningokokom, 

6.2. programy promocji zdrowia, 

6.3. przeciwdziałanie wybranym patologiom społecznym. 



VI. Źródła finansowania: 
 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi 
uchwała budżetowa Gminy Pilchowice na rok 2010. 

2. Źródłem finansowania zadań wynikających z programu stanowią środki budżetowe  

oraz środki pochodzące z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 
 

1. Program reguluje zasady współdziałania Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 

2010. 

2. Lista zagadnień wymienionych w ramach obszarów współpracy nie zamyka katalogu 

zadań jakie mogą być realizowane w ramach programu. Organizacje z własnej inicjatywy 

mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych także tych, które są realizowane 

dotychczas w inny sposób. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy. 

3. Warunki otwartego konkursu ofert określa Wójt Gminy w drodze Zarządzenia. 

4. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli 

wykonania zleconego zadania określa ustawa. 

 


