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 2014

Czarna Dąbrówka, 30 marzec 2015 roku
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WPROWADZENIE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz.U z 2014 r. poz.1118) 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 XXXI/291/2013 Rady gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25 listopada 2013 r. 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 2014”, 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 ( tj.
( Dz.U z 2014 r. poz.1118). 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 2014, 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 2014 roku Gmina Czarna Dąbrówka realizowała zadania publiczne na rzecz sowich mieszkańców
we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Współpraca ta realizowana była w dwóch formach: finansowej

i

pozafinansowej.
2

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 2014
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) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
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 127.336.00 zł.
Alokacja środków przewidywanych dla poszczególnych obszarów konkursowych kształtowała się
następująco:
 WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 4.000 zł
Informacja o wartości przekazanych dotacjach:
Lp.

Nazwa organizacji

Łączna kwota dotacji udzielonej

1.

Fundacja Rozwoju Lokalnego

4.000

„PARASOL”
Łączna wartość przekazanych dotacji:

4.000
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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.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Łączna kwota dotacji
udzielonej

Stworzenie

miejsca

kultywowaniu

służącego
miejscowych

tradycji, obrzędów i zwyczajów

1.

Stowarzyszenie

poprzez budowę kapliczki wraz z

LOKO MOTYWA

bezpiecznym dojściem do miejsca

8 702,59

kultu religijnego oraz promocja
dziedzictwa

przyrodniczego

kulturowego

okolicy-

i

zakup

tablicy informacyjnej

2.

Stowarzyszeniem

Zagospodarowanie nadbrzeża

„Nasza Gmina-Nasz

jeziora wiejskiego w Czarnej

Dom”

Dąbrówce

25 197,73

Organizacja imprez rekreacyjno-

Stowarzyszeniem
3.

„Nasza Gmina-Nasz
Dom”

sportowych oraz wdrożenie i
promocja innowacyjnych form
aktywności turystycznej

7 940,99

promujących lokalne walory na
terenie gminy Czarna Dąbrówka

Stowarzyszenie
4.

LOKO MOTYWA

Wzbogacenie oferty turystycznej w
dziewięciu świetlicach
tematycznych w gminie Czarna

10 262,81

Dąbrówka

Zagospodarowanie terenu w

Stowarzyszenie Koło
5.

Gospodyń BARWY
ROKIT

miejscowości Jasień, nadanie mu
funkcji rekreacyjnowypoczynkowej umożliwiającej

35 970,19

rozwój innowacyjnych form
turystyki
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Stowarzyszenie
6.

LOKO MOTYWA

Utworzenie Domu Pracy Twórczej
i Rzemiosła Dawnego w celu
scalenia oferty wioski tematycznej

7 325,02

„Ziół i kwiatów” w Mikorowie

Kultywowanie kaszubskich
tradycji ludowych poprzez

7.

Stowarzyszeniem

organizację warsztatów tańca i

ROKITNIK

śpiewu w celu stworzenia

7 228,38

spektaklu kaszubskiego, zakup
strojów oraz rekwizytów

Zagospodarowanie terenu przy
Zespole Szkół w Czarnej

8.

Stowarzyszeniem
ROKITNIK

Dąbrówce wraz z
przystosowaniem go do potrzeb

18 190,55

osób niepełnosprawnych poprzez
nadanie mu dodatkowej funkcji
rekreacyjno-wypoczynkowej

Łączna kwota dotacji przekazana na wsparcie realizacji zadań w trybie otwartego konkursu ofert w roku
2014 wyniosła 124 818,26 zł.
ZWROT ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI DO BUDŻETU GMINY
CZARNA DABRÓWKA
W roku 2014 stowarzyszenia dokonały następujących zwrotów środków finansowych pochodzących
z dotacji:
- niewykorzystane środki dotacji w kwocie: 330,15 zł.
1. Stowarzyszenie Nasza Gmina-Nasz Dom dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej
w 2014 na realizację zadania publicznego w dniu 22.10.2014 r. w kwocie 133,79 zł.
2. Stowarzyszenie Nasza Gmina-Nasz Dom dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej
w 2014 na realizację zadania publicznego w dniu 12.09.2014 r. w kwocie 196,36 zł.
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie: 52,37 zł.
1.

Stowarzyszenie LOKO MOTYWA decyzja nr 1/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 5
lutego 2015 r. dokonało zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w dniu 12 lutego
2015 r. w kwocie 2,52 zł.
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2. Stowarzyszenie LOKO MOTYWA dokonało zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
w dniu 12 lutego 2015 r. w kwocie 49,85 zł.
Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2014 roku
Obszary konkursowe.

Kwota

Kwota

Kwota wykorzystana

wnioskowana

przekazana

przez stowarzyszenia

przez

stowarzyszeniom

stowarzyszenie
Wspieranie organizacji pozarządowych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Wsparcie wkładów własnych

124 818,26

124 818,26

124 435,74

RAZEM

128 818,26

128 818,26

128 435,74

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

440 759,99

124 818,26

315 941,73

73 900,00

4 000,00

69 900,00

514 659,99

128 818,26

385 841,73

Obszary konkursowe
Wsparcie wkładów własnych

Wspieranie organizacji
pozarządowych

RAZEM

LICZBA WOLONTARIUSZY ZAANGAŻOWANYCH PO STRONIE ORGANIZACJI W
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Obszary konkursowe

Liczba

Wkład osobowy

wolontariuszy

wolontariuszy

Wsparcie wkładów własnych
Zadanie ”Organizacja imprez
rekreacyjno-sportowych oraz
wdrożenie i promocja innowacyjnych
form aktywności turystycznej
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4 493,28

4

566,72

promujących lokalne walory na
terenie gminy Czarna Dąbrówka”
Zadanie ”Zagospodarowanie terenu w
miejscowości Jasień, nadanie mu
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funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej
umożliwiającej rozwój innowacyjnych
form turystyki”
Zadanie ”Utworzenie Domu Pracy
Twórczej i Rzemiosła Dawnego w
celu scalenia oferty wioski
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1 634,88

-

-

tematycznej „Ziół i kwiatów” w
Mikorowie
Wspieranie organizacji
pozarządowych

LICZBA ADRESATÓW ZREALIZOWANYCH ZADAŃ
Obszary konkursowe.

Liczba osób korzystających

Wsparcie wkładów własnych
Zadanie „Budowa kapliczki wraz z Mieszkańcy Sołectwa Kartkowo oraz turyści
bezpiecznym dojściem do miejsca kultu przemierzający okoliczne trasy rowerowe i piesze
religijnego oraz promocja dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego okolicyzakup tablicy informacyjnej
Zadanie

”Organizacja

imprez Osoby uczestniczące w imprezach sportowych-

rekreacyjno-sportowych oraz wdrożenie zawody w biegach przełajowych-5 imprez -947
i

promocja

innowacyjnych

form zawodników

aktywności turystycznej promujących
lokalne walory na terenie gminy Czarna
Dąbrówka
Zadanie ”Zagospodarowanie terenu w Mieszkańcy miejscowości Jasień
miejscowości
funkcji

Jasień,

nadanie

mu turyści

rekreacyjno-wypoczynkowej

umożliwiającej rozwój innowacyjnych
form turystyki”
Zadanie

”Wzbogacenie

oferty Osoby korzystające z zajęć na świetlicach

turystycznej w dziewięciu świetlicach
tematycznych

w

gminie

Czarna

Dąbrówka
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Zadanie” Kultywowanie kaszubskich Członkowie zespołu „Roczitkòwė Jagodë”
tradycji ludowych poprzez organizację
warsztatów tańca i śpiewu w celu
stworzenia

spektaklu

kaszubskiego,

zakup strojów oraz rekwizytów
Zadanie „ Zagospodarowanie terenu Mieszkańcy Czarnej Dąbrówki
przy

Zespole

Szkół

w

Czarnej turyści

Dąbrówce wraz z przystosowaniem go
do potrzeb osób niepełnosprawnych
poprzez

nadanie

mu

dodatkowej

funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej”
Zadanie „Zagospodarowanie nadbrzeża Mieszkańcy Czarnej Dąbrówki
jeziora

wiejskiego

w

Czarnej turyści

Dąbrówce”
Wspieranie organizacji pozarządowych

W ramach dotacji przekazano 13 grantów dla
organizacji na realizację małych projektów, które
przyczyniły

się

do

aktywizacji

lokalnej

społeczności wokół różnych celów. Projekty
inicjowały współpracę mieszkańców małych
miejscowości

Gmina Czarna Dąbrówka w 2014 roku udzielała także pożyczek organizacjom pozarządowym na
realizację zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Czarna Dąbrówka nr
53/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku.
W ramach tego zarządzenia cztery Organizacje pozarządowe złożyły wniosek o pożyczkę:
Stowarzyszenie LOKO- MOTYWA złożyło wniosek o pożyczkę na kwotę 33 610,36 zł. W dniu 5
maja 2014 został podpisana umowa pożyczki bez oprocentowania na kwotę 33 610,36 zł.
z przeznaczeniem na realizację zadania, którego celem było kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów
i zwyczajów oraz promowanie i oznakowanie lokalnego dziedzictwa poprzez stworzenie miejsca służącego
kultywowaniu miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez budowę kapliczki wraz z bezpiecznym
dojściem do miejsca kultu religijnego, ławeczką, koszem oraz tablicą informacyjną promującą dziedzictwo
przyrodnicze i kulturowe okolicy.
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Stowarzyszeniem „Nasza Gmina-Nasz Dom”, złożyło wniosek o pożyczkę na kwotę
zł.

48 271,21

W dniu 11 czerwca 2014 r. została podpisana umowa pożyczki bez oprocentowania na kwotę

48 271,21 zł. na realizacje zadania, którego celem było umożliwienie mieszkańcom terenu gminy Czarna
Dąbrówka uczestnictwa w zawodach sportowych poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych
oraz wdrożenie i promocje innowacyjnych form aktywności turystycznej.
Stowarzyszenie LOKO MOTYWA złożyło wniosek o pożyczkę na kwotę 39 451,17 zł. W dniu 10 lipca
2014 r. została podpisana umowa bez oprocentowania na kwotę 39 451,17 zł. na realizacje zadania,
którego celem było systemowa promocja oferty turystycznej obszaru poprzez innowacyjne formy turystyki
w sieci świetlic tematycznych
Stowarzyszenie Koła Gospodyń BARWY ROKIT złożyło wniosek o pożyczkę na kwotę 50 000,00 zł.
W dniu 18 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa bez oprocentowania na kwotę 50 000,00 zł. na
realizacje zadania, którego celem było umożliwienie rozwoju rekreacji, aktywizacji i integracji społecznej
mieszkańców Jasienia oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wsi poprzez zagospodarowanie
terenu oraz rozwój innowacyjnych form turystyki.
Stowarzyszeniem „Nasza Gmina-Nasz Dom”złożyło wniosek o pożyczkę na kwotę 25 000,00zł. W dniu
26 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa bez oprocentowania na kwotę 25 000,00zł. na realizacje
zadania, którego celem było stworzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku, ścieżki spacerowoedukacyjnej poprzez zagospodarowanie nadbrzeża jeziora wiejskiego w Czarnej Dąbrówce.
Stowarzyszeniem Rokitnik złożyło wniosek o pożyczkę na kwotę 28 113,52 zł.. W dniu
3 października 2014 roku została podpisana umowa bez oprocentowania na kwotę 28 113,52 zł. na
realizacje zadania, którego celem było promocja regionu, kultywowanie kaszubskich miejscowych tradycji,
obrzędów, zwyczajów, twórczości kulturalnej i artystycznej poprzez zakup strojów regionalnych
i rekwizytów, stworzenie spektaklu przedstawiającego życie Kaszubów oraz warsztaty tańca i śpiewu.
ROZLICZENIE UDZIELONYCH POŻYCZEK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:
W dniu 3 marca 2015 roku Stowarzyszenie LOKO MOTYWA złożyło wniosek o rozliczenie
pożyczki zgodnie z zawartą umową nr 1/2014 z dnia 5 maja 2014 roku na podstawie której
Stowarzyszenie LOKO MOTYWA otrzymało pożyczkę w kwocie 33 610,36 zł.
W dniu 18 lutego 2015 roku Stowarzyszenie „Nasza Gmina-Nasz Dom” złożyło wniosek o
rozliczenie pożyczki zgodnie z zawartą umową nr 2/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku na
podstawie której Stowarzyszenie otrzymało pożyczkę w kwocie 48 271,21 zł.
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:
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 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.
Zgodnie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: ( Dz.U z 2014 r. poz.1118).) i Rozdziałem 9 ust. 3,4,5 „Rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka
do dnia 31 marca każdego roku jest obowiązany sporządzić sprawozdanie z realizacji programu
zawierające informacje o poziomie zrealizowanych mierników oraz niezwłocznie po jego sporządzeniu
podać do publicznej wiadomości. Sprawozdanie Radzie Gminy Wójt Gminy przedstawia w terminie do 30
kwietnia 2015.
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
Sporządził:
Aldona Drywa

Zatwierdził:
Jan Klasa
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