Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzeszyce
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018

Krzeszyce, kwiecień 2019 r.

Wstęp
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze. Zm.)
Wójt Gminy Krzeszyce zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Współpraca Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. prowadzona była
w obszarach określonych w uchwale Rady Gminy Krzeszyce nr XXIX/163/2017 z dnia
30.10.2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok Program przed jego uchwaleniem, był przedmiotem konsultacji
z organizacjami pozarządowymi poprzez ogłoszenie im projektu programu. Konsultacje
społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 2 października 2017r. do dnia 23 października
2017r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na temat projektu. Ogłoszenie o konsultacjach, zostało umieszczone na stronie
internetowej Urzędu Gminy Krzeszyce, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Zainteresowane
podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną,
tradycyjną i osobiście do protokołu. W ogłoszeniu wskazano przedmiot, termin i formę
przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie
zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosku do przedstawionego do konsultacji projektu
z przeprowadzonych konsultacji został sporządzony protokół.
Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem,
a organizacjami pozarządowymi oraz określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez
samorząd działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im ustawowych zadań
gminy.
Program współpracy opierał się na zasadach:
1) pomocniczości
2) suwerenności stron
3) partnerstwa
4) efektywności
5) jawności i uczciwej konkurencji.
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Zakres przedmiotowy programu obejmował obszary:
a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także turystyki i krajoznawstwa
b) Profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym
c) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
d) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
e) Wsparcie finansowe i poza finansowe kierowane przez Gminę na realizację działań przez
organizacje
f) Dążenie do podwyższenia stopnia skuteczności współpracy z organizacjami w celu
zaspokajania istniejących potrzeb mieszkańców Gminy.
W 2018 roku priorytetowymi dziedzinami działania były zadania publiczne z zakresu kultury
fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia.
Cele programu realizowano poprzez:
1) Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach,
2) Organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży- w tym także branie
udziału m.in. w zawodach sportowych, rozgrywkach i turniejach sportowych o zasięgu
gminnym i ponad gminnym
3) Upowszechnianie zdrowego stylu życia młodego pokolenia oraz propagowanie stylu życia
wolnego od uzależnień
4) Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży
5) Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania publicznego
6) Upowszechnianie sportu zorganizowanego w środowisku wiejskim.

Współpraca o charakterze finansowym
Zlecenie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji, odbyło się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert. Na realizację zadań przeznaczono 6.000,00. W 2018 r. ogłoszono
jeden konkurs na realizację zadania publicznego W wyniku przeprowadzonego

w dniu

12 czerwca 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
pn : „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży i mieszkańców oraz
promocja Gminy Krzeszyce poprzez sport w 2018r.”, na który złożono trzy oferty , przyznano
następujące dotacje;
1.

KS „DRAGON” Gorzów Wlkp. , sekcja Krzeszyce

- 2.000,00 zł

2.

KS WARTA Kołczyn

- 2.000,00 zł

3.

UKS „ŻAK” Krzeszyce

- 2.000,00 zł
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Udzielone dotacje, zostały przez ww. organizacje rozliczone zgodnie z zawartą umową, jak
również przedłożono sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Przyznane kwoty dotacji
zostały wykorzystane w 100%. Nie nastąpiło ich zmniejszenie, ani zwrot niewykorzystanych
środków do budżetu gminy.
Współpraca o charakterze pozafinansowym
Gmina Krzeszyce wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych.


Działalność promocyjna:

Gmina promowała lokalne organizacje pozarządowe

i

nie

podejmowane

przez

działania

na

stronie

internetowej

gminy

(http://www.krzeszyce.pl/) oraz podczas gminnych imprez. Gmina Krzeszyce
obejmowała również patronatem przedsięwzięcia inicjowane przez organizacje
pozarządowe.


Wsparcie organizacyjne: istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach,
np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów (sali sportowej, stadionu sportowego,
świetlic).



Działalność informacyjna: Gmina Krzeszyce prowadziła również, działalność
informacyjną w postaci informowania organizacji pozarządowych działających na jej
terenie o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.



W ramach możliwości pomoc techniczna w realizacji wspólnych przedsięwzięć
i inicjatyw.

Podsumowanie
W 2018 roku Gmina Krzeszyce współpracowała z organizacjami pozarządowymi
na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz
różnych grup społecznych. Działania te nakierowane były w szczególności na tworzenie
warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych
inicjatyw na rzecz mieszkańców. W trakcie realizacji programu nie wpłynął żaden wniosek
(oferta) organizacjo pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie określenia kolejnych zadań
(nie zawartych w programie) i ogłoszenia konkursów na ich realizację. Nie wpłynęły także
uwagi z ww. sektora dotyczące sposobu realizacji programu.
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Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego: aktualności, informacje
o konkursach, znajdują się na gminnej stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym
urzędu Gminy Krzeszyce Facebook oraz do uzyskania bezpośrednio w Urzędzie Gminy
Krzeszyce pokój nr 19.
Przygotowała:
Marta Buczkowska

Zatwierdził:
Wójt Gminy
(-) Stanisław Peczkajtis
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