
UCHWAŁA NR X/73/11  
RADY GMINY TUŁOWICE  

z dnia 29 listopada 2011r. 
 

W sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
na lata 2012 – 2016  

 
 
    Na podstawie art. 5a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. z 2004r. 
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135 z 2005r. Nr 155, poz. 
1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, 
poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, 
Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146) po konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Uchwala się wieloletni program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 
2012 – 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                                                       Przewodniczący Rady Gminy  
                                                                                  Michał Szumega  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do  
Uchwały Nr  X/73/11 

Rady Gminy Tułowice  
z dnia 29 listopada 2011r. 

 
 

Wieloletni program współpracy Gminy Tułowice z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 
2012 – 2016  

 
 
I. Postanowienia ogólne  
 
1. Gmina Tułowice dążąc do stworzenia demokratycznego ładu społecznego 
jako istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego 
bazą jest ścisłe partnerstwo pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami 
pozarządowymi skupiającymi osoby zaangażowane społecznie.  
2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 
1) ,,organizacjach pozarządowych” należy przez to rozumieć także podmioty  
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 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 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2016. 
 
II. Cel główny i cele szczegółowe programu 
 
1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą 
Tułowice a organizacjami pozarządowymi służące rozpoznawaniu i 
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności 
obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 
2. Cele szczegółowe programu to: 
1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
Gminy, 
2) racjonalne wykorzystanie środków finansowych,  
3) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę 
zadań własnych Gminy, 
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, 
5) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich oraz umacnianie w 
świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie. 
 
 



 
III. Zasady współpracy  
 
Współpraca Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi odbywa się na 
zasadach określonych w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,  
poz. 873 ze zm.) 
 
IV. Zakres przedmiotowy i formy współpracy 
 
1. W latach 2012 – 2016 planuje się realizację następujących zadań własnych 
Gminy przy udziale  organizacji pozarządowych na terenie Gminy Tułowice: 
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. 
 
V. Priorytetowe zadania publiczne 
 
Ustala się następujące zadania priorytetowe: 
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, 
4) 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) dystrybucja artykułów spożywczych pochodzących z Europejskiego 
Programu Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności UE – PEAD, 
9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
VI. Okres realizacji programu 
 

1. Niniejszy program realizowany będzie w latach 2012 – 2016. 
2. Szczegółowy termin realizacji poszczególnych zadań w kolejnych latach 

realizacji programu określony będzie w warunkach konkursu ofert 
ogłoszonych przez Wójta.  



 
 

VII. Sposób realizacji programu 
 

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. 

 
VIII .Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu  
 
Na realizację programu planuje się przeznaczyć łącznie 750 tys. zł, z czego:  

1) w 2012 roku – 150 tys. zł, 
2) w 2013 roku – 150 tys. zł, 
3) w 2014 roku – 150 tys. zł, 
4) w 2015 roku – 150 tys. zł, 
5) w 2016 roku – 150 tys. zł  
 

IX. Sposób oceny realizacji programu. 
 
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) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizację 

pozarządowe w realizację zadań publicznych ujętych w programie, 
4) liczba umów zawartych na realizację zadań, 
5) wysokość kwot udzielonych dotacji poszczególnym podmiotom, 
6) wysokość kwot niewykorzystanych dotacji. 
 

X. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji. 
 

1. Program został opracowany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w 
zakresie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. 

2. Projekt programu został poddany konsultacjom na zasadach określonych 
w uchwale Nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 września 
2010r. (Dz.Urz.Woj.Op. Nr 119, poz. 1314). 

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

1. Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 
powołuje Wójt. 



2. W skład komisji wchodzą osoby wymienione w art. 15 ust. 2b i 2d ustawy 
z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

3. Opinia komisji konkursowej nie jest wiążąca dla organu wykonawczego 
Gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
                                                         Tułowice, dnia 18 listopada 2011r. 
 
 
 
                                     Rada Gminy Tułowice  
 
 

Wniosek 
 

O podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na lata 2012 – 2016  

 
     Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.  
   Nowelizacja ww. ustawy wprowadziła nowe wymogi w zakresie treści 
programu współpracy.  
 Obecnie organ stanowiący jst nie musi – jak uprzednio uchwalać corocznie 
programu współpracy na kolejny rok, gdyż ustawodawca stworzył możliwość 
uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
    Zgodnie z obowiązującymi przepisami,  program współpracy należy uchwalić 
do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.  
    Projekt uchwały został poddany konsultacjom na zasadach określonych w  
uchwale Nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 września 2010r. 
(Dz.Urz.Woj.Op. Nr 119, poz. 1314). 
    Wobec powyższego proszę o podjęcie uchwały. 


