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Szanowny Panie,
odpowiadając na petycję z dnia 20 października 2021 r., w sprawie uwzględnienia w budżecie Gminy Krosno
Odrzańskie na 2022 rok kwestii finansowania działalności organizacji seniorskich, kół gospodyń wiejskich
i seniorskich grup nieformalnych informuję, co następuje.
Uchwałą Nr XL/318/21 z dnia 30 listopada 2021 r. Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim przyjęła program
współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2022. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie uchwalenie programu musi być poprzedzone konsultacjami z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Odbyły się one w dniach 27 października
2021 r. - 9 listopada 2021 r. poprzez zebranie od organizacji pozarządowych wniosków, uwag i zastrzeżeń
dotyczących projektu uchwały na stosownych formularzach.
Współpraca w ramach programu zakłada m.in. zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym w zakresie:
1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2. ochrony i promocji zdrowia;
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. działalności charytatywnej: organizację imprez charytatywnych dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
których celem jest udzielanie pomocy długotrwale lub ciężko chorym osobom i ich rodzinom;
5. turystyki i krajoznawstwa.
Gmina Krosno Odrzańskie współfinansuje także funkcjonowanie Centrum Aktywności Lokalnej,
w ramach którego funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych. Centrum Aktywności Lokalnej prowadzi
również działalności informacyjnej i poradnictwa dla organizacji pozarządowych, organizacji szkoleń
lub warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem organizacji, a także animacji społeczności lokalnej polegającej
m.in. na organizowaniu spotkań organizacji z mieszkańcami – spotkań dedykowanym poszczególnym grupom,
przede wszystkim seniorom.
Ponadto organizacje pozarządowe mogą nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia,
w tym między innymi na działania statutowe organizacji, prowadzenie działalności biurowej. Na realizację
Programu Gmina Krosno Odrzańskie w roku 2022 przeznaczyła środki finansowe w wysokości 352 000,00 zł.
W celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym
na sprawy dotyczące osób starszych, jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności
obywatelskiej osób starszych z inicjatywy Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku została
utworzona Krośnieńska Rada Seniorów, zgodnie z zarządzeniem nr 122/12 Burmistrza Krosna Odrzańskiego

z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie powołania Krośnieńskiej Rady Seniorów. Natomiast od roku 2015
Krośnieńskiej Rada Seniorów funkcjonuje na podstawie uchwały nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Krośnie
Odrzańskim z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
Należy również podkreślić, iż w ubiegłym roku został wprowadzony program „Karta Seniora“, który
swoim zasięgiem obejmuje Gminę Krosno Odrzańskie. Celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej
i poprawa jakości życia osób powyżej 60. roku życia.
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