SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZARNA
DĄBRÓWKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE” ZA ROK 2016
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WPROWADZENIE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o
których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy. Kluczowe znaczenie ma w tej kwestii art. 5 ust. 3,
nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenie Rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwałą nr XII/ 92 /2015 Rady gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 listopada 2015 r. został uchwalony
”Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, który określa cele, zasady,
zakres oraz formy współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program ten powstał w oparciu o przepisy
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przyjęcie programu współpracy poprzedzone było konsultacjami z przedstawicielami sektora
pozarządowego zgodnie z art. 5a ust. 1 cytowanej ustawy.
W Rocznym Programie Współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2016, określony został sposób oceny realizacji Programu, wraz z następującymi miernikami:
a) liczba zadań publicznych objętych otwartymi konkursami ofert,
b) liczba ofert złożonych w konkursach,
c) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
d) łączna kwota dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym,
e) łączna kwota dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe i wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem,
f) liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono dotacji,
g) liczba adresatów zrealizowanych zadań,
h) liczba wolontariuszy zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadań publicznych,
i) udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych zleconych
w drodze konkursów ofert,
j) liczba form współpracy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym;
W 2016 roku Gmina Czarna Dąbrówka realizowała zadania publiczne na rzecz sowich mieszkańców
we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
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publicznego.

Współpraca

ta

realizowana

była

w

dwóch

formach:

finansowej

i pozafinansowej.
WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM
Współpraca finansowa Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016
realizowana była w formie wspierania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert.
Planowana współpraca realizowana miała być w siedmiu obszarach:
a) Działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Gminy
b) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży:
c) Kultura fizyczna i sport
d) Krajoznawstwo i turystyka i ochrona przyrody
e) Wspieranie organizacji pozarządowych:
f) Bezpieczeństwo i porządek publiczny:
Jak wskazano powyżej, zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się w trybie otwartych konkursów
ofert zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
W Programie współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi przewidziano na
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
cytowanej ustawy kwotę 10 000,00 zł.
Alokacja środków przewidywanych dla poszczególnych obszarów konkursowych kształtowała się
następująco:
➢ WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 5.000 zł
Informacja o wartości przekazanych dotacjach:
Lp.

Nazwa organizacji

Łączna kwota dotacji udzielonej

1.

Fundacja Rozwoju Lokalnego

5.000

„PARASOL”
Łączna wartość przekazanych dotacji:

5.000
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➢ WSPARCIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW
WYMIENIONYCH W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE

Lp.

1.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Łączna kwota dotacji
udzielonej

Stowarzyszeniem Koła

Aktywny senior =

Gospodyń BARWY

szczęśliwy senior

2 252,00

Nazwa zadania

Łączna kwota dotacji

ROKIT

➢ Kultura fizyczna i sport

Lp.

Nazwa organizacji
Słupskie Wodne

1.

Ochotnicze

udzielonej
Program

powszechnej

nauki

pływania „Umiem pływać”

10 500,00

Pogotowie Ratunkowe
Łączna kwota dotacji przekazana na wsparcie realizacji zadań w trybie otwartego konkursu ofert w roku
2016 wyniosła 17752,00 zł.
Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2016 roku
Obszary konkursowe.

Kwota
wnioskowana
przez
stowarzyszenie

Kwota
przekazana
stowarzyszeniom

Kwota wykorzystana
przez stowarzyszenia

Wspieranie organizacji pozarządowych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Wsparcie wkładów własnych

2 252,00

2 252,00

2 250,00

Kultura fizyczna i sport

10 500,00

10 500,00

10 500,00

RAZEM

17752,00

17752,00

17750,00
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UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI
ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECONYCH W DRODZE KONKURSÓW OFERT
Całkowita kwota

Koszty pokryte z

Koszty pokryte ze

zadania

wnioskowanej

środków finansowych

publicznego

kwoty

własnych

22 520,00

2252,00

20268,00

132 860,00

5000,00

127860,00

Kultura fizyczna i sport

30 801,00

10500,00

20301,00

RAZEM

185 181,00

17752,00

168 429,00

Obszary konkursowe
Wsparcie wkładów własnych

Wspieranie organizacji
pozarządowych

LICZBA ADRESATÓW ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
Obszary konkursowe.

Liczba osób korzystających

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Program powszechnej nauki pływania 6 grup dzieci ze szkół z terenu Gminy Czarna
„Umiem pływać”

Dąbrówka- Zespół szkół w Czarnej Dąbrówce,
Zespół Szkół w Nożynie, Zespół Szkół w
Rokitach- łącznie 90 dzieci

WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Wspieranie organizacji pozarządowych

W ramach projektu osiągnięto następujące
rezultaty: przekazano 31 dotacji grantobiorcomm
w

tym

9

z

gminy

Czarna

Dąbrówka,

zorganizowano 10 spotkań informacyjnych oraz 6
szkoleń
WSPARCIE WSKŁADU WŁASNEGO
Wsparcie wkładów własnych

W ramach operacji został utworzony „Klub
seniora”. Uczestnicy, tj. 35 osób pogłębiło swoją
wiedzę

na

zdrowotnych

temat
osób

zmian

biologicznych

starszych

oraz

i

nabyło

umiejętności w zakresie żywienia osób starszych.
Dodatkowo 70 osób nawiązało więzi wewnątrz i
międzypokoleniowe

poprzez

udział

w

działaniach. Zorganizowano 1 wyjazd edukacyjny
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i 33 spotkania edukacyjne i integracyjne

• WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM
Współpraca pozafinansowa Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegała w
szczególności na:
➢ wymianie informacji o kierunkach planowanych działań, co pozwoliło diagnozować problemy i
potrzeby mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka;
➢ opiniowaniu i konsultowaniu programów w zakresie współpracy oraz projektów aktów prawnych
w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań;
➢ promocji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe;
➢ wspólnej organizacji imprez i realizacji programów;
➢ wspieraniu w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy
➢ użyczaniu sal i pomieszczeń należących do Gminy.
PODSUMOWANIE
Współpraca Gminy Czarna Dąbrówka z podmiotami Programu odbywała się na zasadach
pomocniczości oraz suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności
i legalności. Wielkie zaangażowanie i entuzjazm członków organizacji oraz wsparcie finansowe samorządu
umożliwiają podejmowanie inicjatyw na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez realizację zadań
publicznych. Wspólne przedsięwzięcia integrują podmioty Programu z przedstawicielami Gminy
pozytywnie zmieniając warunki i jakość życia wszystkich mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka.
Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o analizę zrealizowanych form i zakresu współpracy
oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, zleconych przez Gminę Czarna Dąbrówka na
podstawi zawartych umów o dofinansowanie
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