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Sprawozdanie

zrealizacjiProgramuWsp61pracyGminyWiLamowice
zorganizacJamlpOzarzadowymiorazpodmiotami

●
wymienionymiwart・3ust・3ustawyzdnia24kwietnia2003rt

odzialalnogcipozytkupublicznegoiowolontariacie

zarok2018

SkJadanenapodstawie

●

art．5aust．3（t．j．Dz．U．2019poz・668）

Roczny ProgramWsp61pracy GminyWilamowice z organizacJamipozarzadowymioraz
podmiotamlWymienionymiwart・3ust・3ustawyzdnia24kwietnia2003r・OdziaIalnoscIPOZytku
publicznegoio wolontariacie na2018rok，ZWanym dalej Programem Wsp6Ipracy，zOStai
uchwalony dnia

291istopada

2017

h Uchwala Nr XLI／336／17

Rady Miejskiej w

WilamowicaChorazdnia27kwietnia2018rUchwalaNrXLVIII／391／18wsprawiezmiany
uchwaIyNrXLI／336／2017RadyMiejskiejwWilamowicachzdnia291istopada2017r・W

spraWie ustalenia Programu Wsp61pracy Gminy Wilamowice z organizalJami
pozarzadowymllPOdmiotamiwymienionymiwart・3ust・3ustawyzdnia24kwietnia2003r・
odziaIalnoscIpOzytkupublicznegoiowolontariacienarok2018・

Program WspdIpracy zostaI uchwalony po konsultacjach z organizacJami
pozarz担OWymlprzeprOWadzonymiwdniach211istopada−281istopada2017r・zgOdniez
zarzadzeniem Burmistrza Wilamowic nr93／2017z dnia201istopada2017r W SpraWie
przeprowadzeniaprzedsesjaRadyMiejskiejwWilamowicach，Planowananadzieh291istopada
2017r．konsultacjizorganizacjamipozarzadowymiipodmiotamiwymienionymiwart・3ust・3
ustawy z dnia24kwietnia2003r・O dziaIalnogci poLytku publicznegoi o wolontariacie

（t・j・Dz・U・Z2016r・POZ・1817zp6hzm・）zakresieprojektuProgramuWspdlpracyGminy
WilamowicezorganizacJamipoztuZadowymiipodmi？tamlWymiepi叩miwart・3ust・3zdnia竺
kwietnia2003r・OdziaIalnoScipoZytkupublicznegolOWOlontarlaClena2018r・OraZWZakresle

projekt6wakt6wprawamiejscowegowdziedziniedotyczacejichdziaIalnoSci・

InformacJeOprZeprOWadzonychkonsultacjachzostaIyzamieszczonenastronieinternetoweJ
Urzedu Gminy・W trakcie konsultacJI Zadne z organizacJl pOZarZadowych oraz podmiotdw

wymienionychwart・3ust・3ustawyzdnia24kwietnia2003r・OdziaIalnoscIPOZytkupublicznego
iowolontariacieniezgIosilouwagdoprqjektuProgramu・

Program wyraZaIwole wsp6Ipracy samorzadu gmlny Z Sektorem pozarzadowym，dziaIi由Cym

narzeczspoIecznoScilokalnejGminyWHamowiceiokreSm：

1．CelegIdwnyiceleszczeg6lowe・
2．Zasadywsp6Ipracy・
3・Zakresprzedmiotowyorazpnorytetowezadaniapubliczne・

4．FomywspdIpracy・
5，0kresrealizacjiProgramu．
6．SposdbrealizacjiProgramu・

7・WysokoSiSrodk6wplanowanychnarealizacJe・
8．Spos6bocenyrealizacjiProgramu・
9．1nfomacjeosposobietworzeniaProgramuorazprzebiegkonsultacji・

10．Trybpowolywaniaizasadydzialaniakomisjikonk…SOWyChdoopiniowaniaofertwotwanych
konkurSaChofeIt．

GI6wnym celem Programu bylo rozwIJanie wspdIpracy oraz budowanieiumacnianie
parmerstwapomiedzyGminaapodmiotamprogramuorazwspleranieichwrealizacjiwa血ych
CeldwspoIecznych．

1．SDOtkaniezorganizacjami．

W dniu24stycznia2018r・W Siedzibie Urzedu Gminy Wilamowice odbyIo siG SPOtkanie
Bumistrza WHamowic z organizacjami pozarzadowymi dzia1両Cymi na terenie Gminy
Wilamowice・G16wnym celem spotkania byIo przedstawienie zaloZeh Programu WspdIpracy
na2018r・W trakcie spotkania pracownicy Urzedu Gminy przybliLyli zasady ubiegania sie
o przyznanie dotacJlna realizacje zmdaIipublicznychna terenie gmmy Wilamowice，Omdwili

●

ichwykorzystania．OrganizacjeprzedstawiIyswoJeuWagllprOpOZyCjedotyczacewspdIpracy・

2．Konkursy．

Wcelu realizacjiRocznego ProgramuWsp61pracy BurmistrzWilamowic ogIosiIdwakonkursy
narealizacJeZadaIipublicznychw2018rokuwobszarze：

り叩OWSZeChnianiek山請け砂CZndi坤OrmWZakresie：
−SzkotenLedzEec‖mtodzLe互yzterenuGmt′yWtamowicepqprzezprOWadzeTliezqleCWrOZnyCh

dys鋤荊nachsportOWCh：p耽anoiTla，pjtkasfatkowa，judo，fenfssfotowpfywTlfeLubime
dysqpIi砂型Ortowe，
−OrgaTlizowanEeq′ktEczIyChtubjedT10raZO一〝Chi叩，reZ坤Orfol〝Cf10ZaSteguOg6tr10pOtSkEm，

regIOTmLIymiLokaL′ym，ir叫reZやOrfowo−rekreaqyiTyCttprOm明yChGmETleWitamowEceoraz
prowodzeniedziaI

読popuIoけZ叩qq′ChやOr白rekreaqe・

●warunkioraztrybudzielaniairozliczaniadotacJlnarealizaqezadahorazzasadyispos6bkontroli

ZadaniapublicznezostaIyzleconedorealizacJlOrganizacJOmpOZarZadowymwyIonionym

w drodze otwartego konkursu ofert，Ogtoszonego FIrzez Burmistrza WiIamowic w dniu

O9stycznia2018r・Tre〔ogloszeIikonkursowych oraz wynikizamieszCZane byIy na stronie
intemetowej gminy，W BiuletynieinfomacjiPublicznej oraz na tablicy ogIoszeh w siedzibie

Urzedu．

KomlSja konkursowa，ktdra oceniala oferty zostaIa powoIana na podstawie Zarzadzenia

Burmistrza Wilamowic nr8／2018

z dnia6lutego

2018

r・W SPraWie powoIania KomlSji

KonkursoweJ OplniuJaCeJ Oferty zIoZone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadah
PublicznychnaterenieGminyWilamowicew2018r・

WterminiewyznaczonymwogIoszeniuwplynclodoUrzcduGminywWilamowicach
90fert konkursowyCh na realizalJe zadah publicznych・Wszystkie zIoZone oferty speIniaIy

wymogiformalneimerytoryczne・Poprzeprowadzonejanalizieiocenieofertkomisjakonkursowa
wyS誼狙iIadoBurmistrzaWilamowiczwnioskiemoprzyznaniewsparciafinansowegonarealizacJe

●慧l器藍置豊ymOrganizacjomwwysokoSciwskazan由ZeZnichwofertach
Burmistrz Wilamowic zaakceptowaI propozycJe KomlSJli przyznaI organizacJOm
pozarzadowymuczestniczacymwkonkursiedotaqlZgOdniezponiZszymwykazem・

WykazorganizaCji，kt6rymprzyznanodotacjcwformiewsparcianarealizacJtzadaIi
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b）Upowszechnianiekrajoznawstwa，turyStykiiwypoczynkuwzakresie：

一budowaptacuzabawwDankowtcactlEsitomizewr・efrzTldwStardWsi

Zadanie publiczne zostaIo zleconedorealizacjiorganizacjipozarzadowej wyIonionej w
drodzeotwartegokonkursuofert，OgIoszonegoprzezBurmistrzaWilamowicwdniu7maJa
2018職Tre〔ogIoszeniakonkursowegoorazwynikibyIyzamieszczonenastronieintemetowej
gminy，WBiuletynieInformacjiPubliczneJOraZnatablicyogIoszehwsiedzibieUrzedu・

Komisjakonkursowa，kt6raoceniaIaoferty zostalapowolananapodstawie Zarzadzenia
Burmistrza Wilamowic Nr31／2018z dnia4czerwca2018T．w sprawie powolania KomlSJI

KonkursoweJ OPlnluJaCeJ Oferty zIoLone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadah
publicznychnaterenieGminyWilamowicew2018r・

WterminiewyznaczonymwogIoszeniuwplyneIadoUrzGduGminywWilamowicachl
oferta konkursowa na realizacJt zadania publicznego・ZIoZona oferta speIniaIa wymogi

formalnei merytoryczne．Po przeprowadzoneJ analizieiocenie oferty komlSja konkursowa

●繁謹：諾l謹告詰謹書謹書器悪書嵩譜藍
publicznego
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41，39

W／wzadaniapozytkupublicznegobylyrealizowanezgodniezprzyjetymprogramem，W
formie wsplerania realizacJI Zadania publicznego，finansowane z budzetu gminy w oparciu

●

ozawarteumowy．NarealizacjeProgramuw2018r・prZeZnaCZOnOkwote285・292，36zI・

3．KontroIe．

W

2018

FｶGr

T．w trakcie realizacJI Zadah nie przeprowadzano kontroli merytorycznej

ifinansowejworganizacjach・

4．Sprawozdania．

SprawozdaniakoIicowezIoZonezostalywterminieokreSlonymwumowach，直WCl鵡u
30dniod zakohczenia realizacjizadah．Sprawozdania te zostaIy sprawdzone pod wzgledem

merytorycznymirachunkowym przez pracownika Urzedu Gminy zajmuJaCegO Sie sprawami
wspdIpracy gminy Wilamowice z organizacjamipozarzadowymi・W stosunku do zlo20nyCh

sprawozdaIiniewniesionouwag・DotacJerOZliczonowlOO％・Dodniasporzadzenianiniejszego
SprawozdaniaLadenpodmiot・ktdAyOtrZymaIdotacJenarealizacJeZadahpublicznychw2018…ie
zostalwezwanydojejzwrotuwzwiazkuzniezgodnymzprawemsposobemwydatkowania・

C

3c

5．0ccnaRoCznegOProgramuWspdIpracYl

IloS〔ogIoszonychkonkurs6wdotyczacychrealizacjizadahpublicznych‥2

LiczbezIoZonychofertoprzyznaniedotaqlZeSrodk6wpublicznych‥10
LiczbezloZonychofertwtrybiepozakonkursowym（wtrybieart・19a）：O

Liczbezawartychum6wnarealizaqezadahpublicznych：10
IloS〔skonsultowanychzorganizacjamiakt6W：17

Rodzajzrealizowanychformwsp6Ipracy：

−Zlecaniewramachotwartegokonkursuofertorganizacjompozarzadowymorazpodmiotom
wymienionymwart・3ust・3ustawyodziaHnoScipozytkupublicznegoiowolontariacierealizacJI
zadahpublicznychwfomiewspleraniaichwykonaniawrazzudzieleniemdotacJl；

−konsultowaniezorganizacJamlpOZarZadowymiorazpodmiotamlWymienionymiwart・3ust・3

ustawyprojekt6wakt6wnormatywnychwdziedzinachdotyczacychdzialalnoScistatutoweJtyCh
organizacJIZgOdniezprzyJetauChwaIanrXXXX／384′10RadyMiejskiejwWilamowicachzdnia

器嵩諾畳語霊嵩請書u豊富書黒岩豊露語諾●
publicznegoio wolontariacie，aktdw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacychich

dziaIalnoSciopublikowaneJWdniu25pa幻ziemika2010r・WdziennikuUrzQdowymWojew6dztwa
SlaskiegoNr230，pOZ・3375；
−ZaPrOSZenie przedstawicieliorganizacjido udziaIu w pracach komisjikonkursowych

opiniujacychofertynarealizacJGZadahpublicznychwotwartychkonkursachofertoglaszanych
W2018T．；

一udzielanie przez GmineWilamowice wsparcia poza finansowego dla organizacJlpOPrZeZ

umoZIiwienienieodpIatnegokorzystania−naSPOtkaniaiposiedzenia−ZSalikonferencyjnej，

pomieszczehMiejsko−GminnegoOSrodkaKultury，GminnegoCentrumZachowaniaDziedzictwa
KulturowegowWilamowicachoraz∴Zlokalizn函ujacychsiewzasobachkomunalnychGminy

。岩音業苦禁書器盈C豊盤t器認諾豊豊●
WilamowiceorazwBiuletynieInformacjiPubliczneJ；

−WZaJemneinformowaniesiQOplanowanychkierunkachdziaIalnoSci；

−WSpleranieorganizacJl，StaraJaCyChsieoSrodkizinnychZr6deIniLbudLetGminy，m

in・pOprZeZ

informowanieopotencjalnychZrddlachfinansowania；

一pOSredniczeniewwymianieinfomacJlpOmiedzyOSrodkiemWsparciaEkonomiiSopIecznej
OWESaorganizacJamlpOZarZadowymi；

−Obejmowanie przez BumistrzaWlamowic honorowym patronatemimprez kulturalnych，
charytatywnych，SpOrtOWyChi sportowo−rekreacyJnyCh organizowanych przez podmioty
prowadzace dziaIalno5°

poLytku publicznego dla mieszkahcdw poszczegdlnych soIectw，

naszczebluGminy，Powiatuorazkrajuwtym：GminnyOtwartyTumiejTenisaStoIowego，Bielski

RajdRowerowy，GminnegoRajduRowerowego，rOZgryWkiprowadzoneprzezBielskaLigeTenisa，
rozgrywkiprowadzoneprzezBOZPN，MalaPiIkarskaKadraCzeka，halowegotumleJupi皿noねej，

MiedzynarodowyTumiejTarokaoPucharBurmistrzaWilamowic，ZawodyNarciarskieopuchar
Bumistrza，imprezplenerowych，rdddw，biesiad，festyn6W，prZegladdw，konkurs6W，itp・；

−udzielania wsparcia finansowego zespoIom regionalnym，ZeSpOIom Mazoretek，Orkiestrom

detym，KoIomGospodyhWi垂kichorazStOWarZySZeniomdziaIajacymnatereniegmlnyWformie
dofinansowaniaprzejazddwnakonkursy，festiwaleiimprezypromuJaCeGmineWilamowicewtym
rdwnieZwramachwsp61pracyzMiastamiPartnerskimi；

一udostepnlanieIamprasylokalneJリWilamowiceiOkolice〃dozamieszczanianieodpIatnych
ogIoszehiinformacjinatematstatutowejdziaIalnoSciorganizacJlpOZarZadowych；

−WSp61dziaIaniewieluorganizacJlpOZarZadowychdziahjacychnaterenieGminypolegaJaCe

na aktywnym whczaniu sie w organizaqeimprez o charakterzelokalnymi powiatowym
np．wilamowskieSmiergusty；

一aktywneuczestniczenieprzedstawicieliorganizacJlpOZarZadowychwuroczystoSciachigwietach

panstwowych：3maja，lllistopadapolegaJaCenaPrZygOtOWaniutychobchod6W，peInieniuwarty

●wmiejscachodbywaniaimprez・Zabezpieczaniuulicwtrakcieimpreziprzemarsz6W；
−GminaWilamowice，pOSpraWdzeniucelowogci，udzielaIawmiaremoZliwogcifinansowego
wsparcia przy zakupie niezbednych artykuI6W，W tym：Odziezyi sprzetu sportowego

dlauczestnikdwzawoddw，nagrdd，puChar6W，tranSpOrtu，itp・

Zadaniem GminyJeStstaIepodnoszenie gwiadomoscl，Ze dzialaniaGminylPOdmiotdw
trzeclegOSektoraniemogabyCoboksiebie，aleprzedewszystkimdlainnychiwspdlnezinnymi・
Wspdlna praca nad daZeniem do wsp6lnych ce16w przynosi poZadane，Wymieme korzyscl
dla wszystkich mieszkahc6W，adresatdw tych dziaIah・AktywnoSC dziaIalnoSciorganizacJIJeSt

istotnacechaspoIeczehstwaobywatelskiego，elementemintegrujacymlokalnaspoIecznogと・

Opracowanie：

ELZbietaMerto
dn．29mqjo2019r

●

●

