
 
 

UCHWAŁA NR LII/392/2014 
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE 

z dnia 29 października 2014 roku 

w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1118 ze zmianami) na rok 2015. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594 ze zmianami) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje. 

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

§ 4. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicach i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Tuchowie.   

  
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

mgr Ryszard Wrona 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 listopada 2014 r.

Poz. 6069



Załącznik do Uchwały Nr LII/392/2014 
Rady Miejskiej w Tuchowie 
z dnia 29 października 2014 r. 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TUCHÓW 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 

UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
NA ROK 2015 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne i cel programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest elementem lokalnego 
systemu szeroko rozumianej polityki społecznej. Określa on obszar, formy, zasady i zakres współpracy oraz 
priorytety zadań publicznych, których realizacja związana jest z udzielaniem pomocy publicznej. Celem 
Programu jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę Tuchów działań organizacji 
pozarządowych oraz efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 
Gminy Tuchów. 

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 

a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, 

b) organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, 
o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

c) programie - rozumie się przez to program współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

d) gminie – rozumie się przez to Gminę Tuchów. 

Rozdział 2. 
Partnerzy współpracy. 

1. Organizacjami, z którymi obecnie współpracuje Gmina Tuchów są w szczególności: 

A. STOWARZYSZENIA 

1) Społeczne Ognisko Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Tuchowie 

2) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie 

3) Stowarzyszenie „MONAR” Dom Samotnych Matek z Dziećmi „MONAR-MARKOT” w Tuchowie 

4) Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach 

5) Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju 

6) Towarzystwo Miłośników Tuchowa 

7) Stowarzyszenie Kasa Wzajemnej Pomocy „Solidarność” w Nowym  Sączu – Koło Gminne w Tuchowie 

8) Stowarzyszenie „Siedliskie Forum Rozwoju”. 

9) Stowarzyszenie „Tuchów 2030” 

10) Stowarzyszenie Rozwoju Jodłówki Tuchowskiej i jej mieszkańców 

11) Fundacja „Zdrowym Być” 

12) Fundacja "Dzieło Miłosierdzia im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego 

13) Stowarzyszenie „Nasza Zabłędza” 
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B. KLUBY SPORTOWE 

1) Miejski Klub Sportowy „Tuchovia” w Tuchowie 

2) Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Buchcicach 

3) Ludowy Klub Sportowy w Burzynie 

4) Ludowy Klub Sportowy „Alfa” w Siedliskach 

5) Ludowy Klub Sportowy „Biała” w Lubaszowej 

6) Ludowy Karwodrzański Klub Sportowy w Karwodrzy 

7) Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ” Tuchów 

C. ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE W RAMACH ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH (NP. PARAFIE, 
GRUPY CHARYTATYWNE, ZAKŁADY OPIEKUŃCZE) 

a) Oddziały „Caritas” przy Parafiach Rzymsko – Katolickich z terenu Gminy Tuchów 

D. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (w zakresie nie objętym utrzymaniem gotowości bojowej). 

E. ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁ I ORGANIZACJI ROLNICZYCH 

– Koło Gospodyń Wiejskich w Burzynie 

- Kółko Rolnicze w Siedliskach 

2. W niniejszym programie nie mogą brać udziału partie polityczne (ani fundacje przez nie utworzone), 
związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe – bez względu na zakres wnioskowanej 
pomocy. 

Rozdział 3. 
Zakres współpracy. 

Program obejmuje realizację zadań w sferze: 

a) pomocy społecznej, 

b) przeciwdziałania patologiom społecznym i łagodzenia ich skutków, 

c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

d) zapewniania mieszkańcom Gminy (przede wszystkim dzieciom, młodzieży, a także osobom w podeszłym 
wieku) aktywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku, 

e) oświaty, edukacji i wychowania, 

f) rozwoju lokalnego, w tym także gospodarczego, 

g) ochrony dóbr kultury i sztuki oraz tradycji, 

h) upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i aktywnego wypoczynku, 

i) promocji gminy i współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw, 

j) bezpieczeństwa publicznego, 

k) ekologii i ochrony środowiska, 

l) ochrony przeciwpożarowej. 

Rozdział 4. 
Formy współpracy. 

1. Współpraca Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może być realizowana poprzez: 

a) powierzanie tym organizacjom wykonywania zadań publicznych oraz udzielania im dotacji na finansowanie 
ich realizacji w kwotach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Tuchowie w sprawie budżetu Gminy 
Tuchów na 2015 rok. 
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b) udostępnianie nieruchomości lub ich części niezbędnych do prowadzenia przez organizacje pozarządowe 
działalności związanej z realizacją zadań gminy, 

c) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł 
niż budżet gminy, 

d) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi 
innych państw, 

e) współudział Gminy Tuchów w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń w celu 
podnoszenia sprawności funkcjonowania organizacji, 

f) nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań 
publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert, 

g) promocję Gminy i organizacji pozarządowych. 

2. Współdziałanie i wzajemne informowanie się Gminy Tuchów i organizacji pozarządowych 
o planowanych kierunkach działalności w celu ich zharmonizowania, może odbywać się poprzez: 

a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Tuchowie, 

b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych na posiedzeniach Komisji stałych i sesjach Rady 
Miejskiej, z prawem zabierania głosu, 

c) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2015 roku zadaniach 
sfery publicznej, których realizacja odbywać się będzie w oparciu o środki pozyskane z innych źródeł niż 
budżet Gminy Tuchów. 

3. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych Gminy Tuchów i organizacji pozarządowych 
o charakterze doradczym i inicjatywnym może nastąpić w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy organu 
samorządu gminy lub organizacji, w celu: 

a) opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego, 

b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem, 

c) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu. 

4. Na realizację programu w roku 2015 przeznacza się kwotę 161.000,00 zł. 

Rozdział 5. 
Zasady współpracy. 

1. Zlecanie realizacji zadań przez  Gminę organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które 
Program określa jako zagadnienia priorytetowe i będzie się odbywać po przeprowadzeniu otwartego konkursu 
ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować 
efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie 
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji 
kosztów oraz porównywalności opodatkowania). 

2. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydanych na jej 
podstawie przepisów wykonawczych. 

3. Szczegółowe zasady współpracy określone są w Uchwale nr XXV/184/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie 
z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zasad współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rozdział 6. 
Zadania priorytetowe. 

1. Rada Miejska w Tuchowie, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Gminy Tuchów, wniosków 
corocznie składanych przez organizacje Gminie Tuchów, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu 
współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w 2015 roku przez 
partnerów Programu jest najpilniejsza, należą: 

a) rozwijanie kultury, edukacji i wychowania poprzez: 
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1) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiej działalności artystycznej, twórców ludowych i animatorów 
kultury, 

2) umożliwienie prezentowania prac artystycznych, malarskich, 

3) organizację imprez okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi oraz promocją gminy, 
wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom, 

4) publikowanie w gazecie „Tuchowskie Wieści” artykułów promujących działalność kulturalną, 

5) gromadzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 

b) przedsięwzięcia z zakresu sportu: 

1) szkolenie dzieci, młodzieży i udział w zawodach sportowych, 

2) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, 

3) prowadzenie sekcji i szkoleń sportowych oraz stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu, 

4) prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi, młodzieżą, 

5) propagowanie sportu poprzez czynny i bierny udział mieszkańców. 

c) wspieranie inicjatyw związanych z ekologią i ochroną środowiska, 

d) przeciwdziałanie ubóstwu mieszkańców poprzez wspieranie działania organizacji charytatywnych 
niosących różne formy pomocy, 

e) rozwój przedsiębiorczości jako formy aktywizacji lokalnego rynku pracy i narzędzia walki 
z bezrobociem, 

f) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społecznościami: 

1) wymiana młodzieży, 

2) organizacja wspólnych działań, imprez, konferencji, seminariów i zawodów sportowych. 

2. Lista zagadnień wymienionych w pkt. 1 nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do 
pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych 
celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby. 

3. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są 
realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia 
takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 

Rozdział 7. 
Postanowienia końcowe. 

1. W terminie nie późniejszym niż do 30 listopada 2015 roku Rada Miejska 

w Tuchowie uchwali roczny program współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2016 rok, biorąc pod uwagę w szczególności: 

a) formy współpracy, 

b) informację Burmistrza Tuchowa o stanie realizacji współpracy z organizacjami, przygotowaną na wniosek 
właściwej Komisji stałej Rady Miejskiej, 

c) informację Burmistrza Tuchowa o realizacji zadań publicznych objętych programem, a powierzonych do 
wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów, przygotowaną na wniosek właściwej Komisji 
Stałej Rady Miejskiej w Tuchowie. 

2. Komisjami stałymi Rady Miejskiej w Tuchowie, o których mowa w programie są: 

a) Komisja Budżetowa, 

b) Komisja Infrastruktury, 
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c) Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. 

3. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach 
informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Tuchów. 
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