
 

Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 168/2016 

Wójta Gminy Tułowice 

z dnia 8 listopada 2016 

„WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TUŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄ-
DOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA LATA: 2017 – 2021” 

Rozdział 1. 
 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 
1. Program określa zakres przedmiotowy, cele, formy i zasady współpracy Gminy Tułowice  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których obszar działalności obejmuje terytorium Gminy Tuło-
wice. 

2. Ilekroć w programie jest mowa o: 
1) podmiotach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie; 

2) programie - należy przez to rozumieć „Wieloletni program współpracy Gminy Tułowice  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie na lata 2017 - 2021 ”; 
3) działalności pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność określoną w art. 3 ust. 1 ustawy o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
4) Gmina - należy przez to rozumieć Gminę Tułowice; 

5) Wójt - należy przez to rozumieć Wójt Tułowic. 

6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239. poz. 395). 

 

Rozdział 2. 
 

Cel główny i cele szczegółowe programu: 

 

§ 2. 
1. Celem głównym programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy, budowanie  

i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a działającymi podmiotami poprzez wspieranie tych organizacji w 

realizacji ważnych celów społecznych oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
2. Cele szczegółowe programu to: 
1) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie: poprawa jakości życia, 
poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych; 
2) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnych; 
3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy; 

4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej w inicjowaniu 

i rozwiązywaniu różnych problemów społecznych; 
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów; 
6) efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych Gminy na realizację zadań publicznych; 
7) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań własnych Gminy. 
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Rozdział 3. 
 

Zasady współpracy 

§ 3. 
Współpraca Gminy z podmiotami odbywa się na zasadach określonych w art.5 ust 3 ustawy. 

 

Rozdział 4. 
 

Zakres przedmiotowy 

 

§ 4. 
1. W latach 2017 – 2021 planuje się realizację następujących zadań własnych Gminy przy udziale organizacji poza-
rządowych na terenie Gminy: 

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

2) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, 
3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
4) ochrony i promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, 
5) opieki społecznej. 
2. Powyższe zadania realizowane będą poprzez wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem 
dotacji na ich dofinansowanie . 

 

Rozdział 5. 
 

Sposób realizacji programu 

 

§ 5. 
1. Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie przeprowadzonych otwartych  
konkursów ofert, 
2. Z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów zawarte będą umowy, w których zostanie określony sposób 
realizacji poszczególnych zadań. 
 

Rozdział 6. 
 

Priorytetowe zadania publiczne w latach 2017 - 2021  

 

§ 6. 
1. Zadania priorytetowe zostały zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych w ustawie oraz na 

podstawie zakresu zadań publicznych realizowanych w Gminie w latach poprzednich i obejmują one: 
1) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,  
2) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
3) rehabilitację leczniczą osób chorych i niepełnosprawnych, 
4) wypożyczanie sprzętu dla chorego w domu, 
5) prowadzenie poradnictwa medycznego, 

6) świadczenie czynności medycznych w miejscu i u chorego w domu, 

7) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 

8) dystrybucję artykułów spożywczych pochodzących z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla 
Najuboższej Ludności UE-PEAD, 

9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
2. Przedstawiona w ust. 1 lista priorytetowych zadań publicznych na 2017 r. 2021, nie wyklucza możliwości współ-
pracy w innych obszarach pozostających w zakresie zadań Gminy , przy czym zakres ten może obejmować wyłącznie 
sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy. 
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Rozdział 7. 
 

Okres realizacji programu 

 

§ 7. 

Program obowiązuje od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

Rozdział 8. 

 

Wysokość środków planowanych na realizację programu 

 

§ 8. 

Na realizację programu planuje się przeznaczyć łącznie: 800.000,00 zł z czego; 
1. w 2017 roku - 160.000,00 zł, 
2. w 2018 roku - 160.000,00 zł, 
3. w 2019 roku - 160.000,00 zł, 
4. w 2020 roku - 160.000,00 zł, 
5. w 2021 roku - 160.000,00 zł. 

 

Rozdział 9. 

 

Sposób oceny realizacji programu 

§ 9. 

1. Ustala się następujące kryteria oceny realizacji programu: 
1) liczba organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji programu, 
2) liczba osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w programie,  
3) liczba umów zawartych na realizację zadań, 
4) wysokość kwot udzielonych dotacji poszczególnym podmiotom,  
5) wysokość kwot niewykorzystanych dotacji 

2. Bieżący monitoring realizacji programu prowadzony jest przez Skarbnika Gminy Tułowice. 

 

Rozdział 10. 

 

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

 

§ 10. 

1.Program został opracowany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy Gminy z organiza-
cjami pozarządowymi  
2. Projekt programu został poddany konsultacjom na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXVI/251/10 Rady 

Gminy Tułowice z dnia 30 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 119, poz.1314).  

 

Rozdział 11. 

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach 

ofert 

 

§ 11. 

1. Komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa w drodze zarządzenia Wójt 
Gminy Tułowice. 

2. W skład komisji wchodzą osoby wymienione w art. 15 ust. 2b i 2d ustawy. 

3. Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepi-

sami prawa, wiedzą i doświadczeniem. 
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