
Uchwała Nr XIV/91/2011 
Rady Gminy w Nowym Korczynie 
z dnia 21 października 2011 roku 

 
 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015. 
 
 
        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15,  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r.,  Nr 142, poz. 1591 z późn.. zm.)  art.5a ust.1 i 2  ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.Nr 234, 
poz.1536 z późn .zm.),Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 
 
 

§ 1. 
 
        Uchwala się Program współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003r. o  działalności pożytku publicznego  na lata 2012-2015  stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. 
 

       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        Załącznik do Uchwały Nr XIV/91/2011 
                                                                                                        Rady Gminy Nowy Korczyn 

                                                                                                        z dnia 21 października 2011r. 
 

 
Wieloletni  program współpracy  Gminy Nowy Korczyn  

z organizacjami pozarządowymi  
oraz  innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 

lata 2012-2015. 
 
 
                                                            § 1.   
1. Program  współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma na względzie 
budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi 
w realizacji celów społecznych na  rzecz jego mieszkańców, stanowi element polityki 
społeczno – finansowej  Gminy Nowy Korczyn. 
 
                                                             § 2. 
Podmiotami programu współpracy z Gminą mogą być organizacje pozarządowe, w tym: 
stowarzyszenia i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków 
wyznaniowych  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
                                                             § 3. 
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na zasadach pomocy, 
partnerstwa, efektywności, suwerenności stron, otwartej konkurencji i jawności. 
                                                             §  4. 
 
 
1. Sfera zadań publicznych  obejmuje zadania  w zakresie, o których mowa w art. 4 ust.1 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze szczególnym 
uwzględnieniem zadań publicznych: 
1) ratownictwa , ochrony ludności, 
2) profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
3) ochrona i promocja  zdrowia, 
4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

       5) ochronę dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, 
       6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

7) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
       8) ekologia i ochrona przyrody, 

9) kultury i sztuki, 
      10) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości. 
 

                                                         § 5. 
 Zadania wymienione w § 4. ust.1  obejmują w szczególności działania gminy 
i organizacji pozarządowych zmierzające do  zaspokojenia  potrzeb lokalnej społeczności  
gminy: 

1. prowadzenie programów edukacyjnych oraz organizowanie konkursów  
o tematyce przeciwpożarowej, przyrodniczej i środowiskowej, 



2. propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno- 
szkoleniowych, 

3. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, 
4. organizacja imprez kulturalnych, zawodów, turniejów sportowych, 
5. organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych, 
6. bieżące utrzymanie  i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej, 
7. organizowanie spektakli teatralnych i tanecznych, 
8. organizowanie plenerów, wystaw, konkursów, warsztatów i przeglądów 

twórczości artystycznych, 
9. wspieranie działalności wydawniczej, 
10. organizowanie imprez kulturalnych, w tym szczególnie imprez cyklicznych: 

-„Buskie spotkania z folklorem” -przegląd regionalny kapel i śpiewaków 
ludowych, 
-„Sobótki”-  impreza  kulturalna plenerowa, 
-„Kingonalia „- impreza kulturalno-historyczna  plenerowa. 
-”Dożynki Gminne”- festyn plenerowy, 

11. produkowanie i opracowywanie materiałów audiowizualnych promujących 
Gminę Nowy Korczyn i region. 

12. wspieranie akcji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  i młodzieży  
z rodzin patologicznych, 

13. realizowanie programów  profilaktyczno - wychowawczych  dla dzieci  
i młodzieży, 

14. organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień  oraz przemocy  
w rodzinie, 

15. wspieranie działalności punktu konsultacyjnego prowadzącego zajęcia 
kształtujące życie w abstynencji oraz świadczenie w tym zakresie 
poradnictwa, 

16. wspieranie inicjatyw i projektów służących ochronie dziedzictwa narodowego, 
ochrony obiektów zabytkowych i miejsc pamięci narodowej, 

17. tworzenie warunków do prowadzenia rehabilitacji psychicznej i fizycznej dla 
osób niepełnosprawnych, 

18. organizowanie imprez kulturalno -rekreacyjnych o charakterze 
profilaktycznym, 

19. prowadzenie działań celem wyrównania szans edukacyjnych  dla uczniów ze 
środowiska wiejskiego. 

 
                                                               § 6. 
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego może mieć formy: 
1)  powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji  
na finansowanie ich realizacji, 
    
2)  wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie  
ich realizacji.        
                                                    §7. 
Współpraca  w zakresie realizacji zadań ujętych w § 4 i 5  może być realizowana 
także w innej formie: 
1) udzielania przez  Gminę wsparcia pozafinansowego  tj. udostępnianie sal lub 
użyczeniu sprzętu, 



2)  udzielanie informacji o innych niż budżet Gminy źródłach dofinansowania 
inicjatyw organizacji pozarządowych, 
3)  koordynowania działań, prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, wymiany 
bieżącej  informacji  z organizacjami pozarządowymi, 
4) promowanie  działań organizacji pozarządowych. 
                                                            § 8. 
 
  Realizacja zadań, o których mowa w  § 5 niniejszego programu  obywa się 
w trybie otwartych konkursów ofert , ogłaszanych i przeprowadzanych przez 
Wójta Gminy z zachowaniem warunków określonych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 
                                                            § 9.  
W terminie do 30 kwietnia każdego roku Wójt Gminy  zda  sprawozdanie  Radzie 
Gminy z  realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  za rok 
poprzedni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
do uchwały   Nr XIV/91/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z  dnia .21 
października 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy 
Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2012-2015 . 
 

Zachodzi konieczność  uchwalenia  w/w programu ponieważ umożliwi on 
zlecanie zadań publicznych poprzez wspieranie oraz powierzanie  zadań 
zawartych w programie . 
 
 
 

 
 


