
ZARZĄDZENIE NR 473/2018
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wiśniowa sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy 
Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2017 roku.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Wiśniowa, sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wiśniowa 
w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut
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SPRAWOZDANIE 
 
 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIŚNIOWA ZA 
ROK 2017 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI 
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wiśniowa, 20 kwiecień 2018 r. 
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Program współpracy to dokument programowy określający zasady polityki 
realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. 
Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego 
(art. 5a ust 1).  
 

Roczny program współpracy pozwala na prowadzenie działań zmierzających do 
osiągnięcia optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym gminy, 
rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz stworzenie adekwatnych do 
potrzeb gminy Wiśniowa mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego 
opartego o zasady pomocniczości, partycypacji, dialogu i partnerstwa pomiędzy 
administracją samorządową, a organizacjami społecznymi.  
 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 został 
uchwalony przez Radę Gminy Wiśniowa 3 listopada 2016 r., uchwałą nr 
XXIV/166/2016. Program skonsultowano w terminie od 3.10.2016 r. do 17.10.2016 r. 
poprzez umieszczenie Projektu Programu Współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami 
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2017 rok na stronie www.wisniowa.pl, a także na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Gminy Wiśniowa. W przewidzianym terminie żadna organizacja nie wniosła 
uwag i wniosków co do projektu programu.  
  
 Współpraca z organizacjami w realizacji zadań publicznych, o których mowa  
w § 6. ust. 2 programu, była realizowana w następujących formach:  
1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez otwarte 

konkursy, tryb pozakonkursowy, 
2) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących pożytku publicznego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innym i podmiotami, 
3) wzajemnie informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań, 
4) realizacja przedsięwzięć z udziałem mieszkańców poprzez inicjatywę lokalną, 
5) obejmowanie patronatem Wójta Gminy Wiśniowa przedsięwzięć organizowanych 

przez organizacje pozarządowe, 
6) udostępniania lokali i nieruchomości, a także sal i pomieszczeń, na preferencyjnych 

warunkach w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego, 
7) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków 

finansowych z innych źródeł niż budżet gminy, 
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Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym. 
W roku budżetowym 2017 Gmina Wiśniowa ogłosiła 3 otwarte konkursy ofert na 
realizację zadań w zakresie: 
 
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
Złożona została 1 oferta przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie 
Charytatywne. Organizacji została udzielona dotacja w wysokości 63. 828,00 zł.  
 
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
obejmujące 
1) Realizację projektów kulturalnych w zakresie organizacji różnych przedsięwzięć 
artystycznych w tym plenerów malarskich, warsztatów artystycznych 
2) Realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome 
uczestnictwo w kulturze służących podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej m.in. 
koncerty, wystawy, odczyty. 
Złożona została 1 oferta przez Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego  
w Wiśniowej Organizacji została udzielona dotacja w wysokości 9.000,00 zł 

 
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych obejmujące: 
1) Realizację projektów obejmujących organizację imprez kulturalnych wspierających 
integrację mieszkańców i promocję Gminy związanych z kultywowaniem tradycji 
lokalnej 
2) Realizacje projektów mających na celu pobudzenie aktywności mieszkańców do 
wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej 
Złożona została 1 oferta przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Wiśniowa. Organizacji 
została udzielona dotacja w wysokości 26.000,00 zł 
 
Łączna kwota wydatkowana w 2017 r. w drodze otwartego konkursu ofert wyniosła 
98.828,00 zł.  
 
Ponadto udzielono dotacji w trybie art. 19 a ustawy tj. z pominięciem trybu 
konkursowego następującym organizacjom: 
 
- Fundacja Rozwoju Dobre Życie  - na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji oświaty i wychowania  pn.  „Trening kompetencji społecznych  
i obywatelskich dla młodzieży”  
– wysokość dotacji:  3.000,00 zł 
 
- Fundacja Cherry Home  - na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego  pn.  „Wiśnie na dębie”.  
– wysokość dotacji: 3.910 zł 
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Informacje dotyczące działań Gminy Wiśniowa w zakresie udzielonych dotacji 
zamieszczone zostały na stronie internetowej gminy: www.wisniowa.pl w zakładce 
NGO, bip.wisniowa w zakładce NGO oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.  
 

Konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących pożytku publicznego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innym i podmiotami 

 
Konsultacja projektów uchwał przeprowadzana jest zgodnie z uchwałą nr III/7/10 Rady 
Gminy Wiśniowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu szczegółowego 
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Podczas prac 
legislacyjnych nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 
przeprowadzono konsultacje w terminie od 3.10.2016 r. do 17.10.2016 r. Podmiotami 
uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe  
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową 
na terenie gminy Wiśniowa. Uwagi do projektu programu należało zgłaszać w formie 
pisemnej do formularza uwag i wniosków. W przewidzianym terminie nie wniesiono 
uwag i wniosków do projektu programu. 
 

Wzajemnie informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań 
 
Gmina Wiśniowa wraz z Fundacją Rozwoju „Dobre Życie” i Fundacją im. Jana Grudysza 
zorganizowały otwarte spotkanie i debatę mieszkańców Gminy Wiśniowa  
w dniu 5 grudnia 2017 r. w Ośrodku Kultury w Wiśniowej. Podczas grudniowej otwartej 
debaty mieszkańcy mieli okazję porozmawiać na ważne dla nich tematy, m.in.: jak 
promować gminę Wiśniowa na zewnątrz, rozwój turystyki, rolnictwa i działalności 
gospodarczej, przyszłości dzieci, młodzieży i seniorów w gminie, rola ośrodków kultury. 

 
Realizacja przedsięwzięć z udziałem mieszkańców poprzez inicjatywę lokalną. 

 
W 2017 r. nie realizowano przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej. 
 

Obejmowanie patronatem Wójta Gminy Wiśniowa przedsięwzięć organizowanych 
przez organizacje pozarządowe, 
 
W roku 2017 r. nie wpłynął żaden wniosek o objęcie patronatem Wójta Gminy Wiśniowa 
przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe.  
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Udostępniania lokali i nieruchomości, a także sal i pomieszczeń, na preferencyjnych 
warunkach w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego, 

 
W ramach pomocy organizacjom pozarządowym użyczono lokalu w budynku byłej 
szkoły podstawowej w Tułkowicach na siedzibę organizacji „TAK ŻYCIU”. Natomiast 
Ochotniczym Strażom Pożarnym w Jazowej pomieszczenia z wykorzystaniem na 
siłownię dla lokalnej społeczności.  

 
Udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków 
finansowych z innych źródeł niż budżet gminy, 

 
Na bieżąco udzielano pomocy organizacjom w pozyskiwaniu pozarządowych środków 
finansowych z innych źródeł niż budżet gminy.  
 
Wiśniowa, 20.04.2018 
 
 
Opracowała  
Anna Pilut 
Inspektor w Referacie Organizacji i Spraw Obywatelskich 
w Urzędzie Gminy Wiśniowa      
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