Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok
2015
Wstęp

Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest podstawowym dokumentem
regulującym współpracę na poziomie lokalnym.
Współpraca Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 oparta została na
uchwalonym przez Radę Miejską w Przecławiu Programie Współpracy Gminy Przecław z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015. Podejmując współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
pożytku publicznego gmina Przecław opiera się na zasadach partnerstwa, pomocniczości,
efektywności, uczciwej konkurencji, jawności oraz suwerenności stron.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z dnia 2016 r., poz. 239
z późń. zm.) w celu podsumowania realizacji Programu Współpracy Gminy Przecław z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2015, który został przyjęty Uchwałą Nr XLV/331/2014 RADY MIEJSKIEJ W
PRZECŁAWIU z dnia 7 listopada 2014 r.
Program określił cele, obszary, formy i zasady współpracy Gminy Przecław z sektorem
społecznym, a także zakres przedmiotowy zadań dopasowanych do specyfiki i potrzeb lokalnej
społeczności, ustalonych przy aktywnym udziale strony pozarządowej. Określił również obszary
współpracy ze wskazaniem priorytetów działań na rok 2015, okres i sposób realizacji programu
i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację.

Cel Programu
Głównym celem programu współpracy było kształtowanie partnerstwa Gminy Przecław z
organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących kształtowaniu społeczeństwa

obywatelskiego i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym, poprzez
umacnianie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi,
służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności
obywatelskiej.
Cel główny realizowany był poprzez cele szczegółowe:
a. Tworzenie warunków do wspierania rozwoju aktywności społecznej, zaangażowania w
proces definiowania i rozwiązywania problemów lokalnych,
b. Umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
c. Integracja podmiotów realizujących różne inicjatywy w sferze zadań publicznych,
d. Integracja mieszkańców Gminy wokół wspólnych spraw, problemów i ich rozwiazywania,
e. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój lokalnych społeczności i
wspieranie ich liderów,
f. Prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,
g. Zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w procesie tworzenia lokalnej polityki,
h. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, wprowadzenie nowatorskich i
bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców gminy,
i. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
j. Wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów służące ich rozwojowi i
lepszemu przygotowaniu do współpracy z gminą w zakresie realizacji zadań publicznych i
dla osiągnięcia ważnych celów społecznych.

Realizacja Programu
Współpraca Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy i
pozafinansowy. Współpraca finansowa polega na wspieraniu realizacji zadań publicznych raz z
udzieleniem dofinansowania na ich realizację. Pozafinansowy charakter współpracy wyraża się w
różnorodnych formach współdziałania i promowania działalności organizacji: poprzez pomoc w
promowaniu ich działalności, umieszczanie informacji o działalności poszczególnych organizacji
na stronie internetowej gminy, wskazywanie źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych , w miarę
potrzeb udostępnianie pomieszczeń na spotkania czy konsultacje.

I. Współpraca finansowa
W dniu 16 lutego 2015 r. Burmistrz Przecławia ogłosił Zarządzeniem nr 16.2015 otwarty konkurs
ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych z zakresu :
1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej ,
3) ochrony i promocji zdrowia
4) upowszechniania kultury fizycznej,
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs złożono 30 ofert. Konkurs został rozstrzygnięty
Zarządzeniem Burmistrza Przecławia Nr 38.2015 z dnia 25 marca 2015 r. W ramach konkursu
wyłoniono 24 oferty które otrzymały rekomendację do dofinansowania i którymi zostały zawarte
umowy.
Zawarto 3 umowy w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
Łącznie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku
przeznaczono dotacje w wysokości 83 950,00 zł.
W zakresie ochrony i promocji zdrowia na realizację zadań publicznych w 2015 r. przeznaczono
10 000,00 zł , z czego:

Lp.

Oferent

Tytuł zadania

Kwota dotacji

1.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Białym Borze

Ruch to zdrowie, każdy druh ci to powie

3 250,00

2.

Stowarzyszenie
„Przecławski Krąg”

Twoje zdrowie w twoich rękach

1 500,00

3.

Stowarzyszenie „Kobiety
z Pomysłem”

Aktywność – nasz sposób na zdrowie

3 400,00

4.

Stowarzyszenie Koło
Gospodyń wiejskich w
Dobryninie

Otyłość – choroba XXI wieku

1 850,00

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przekazana została w 2015 roku kwota
16 750,00 zł, w tym:

Lp
.

Oferent

Tytuł zadania

Kwota dotacji

1.

Uczniowski Klub
Sportowy VICTORIA

Po Mistrzostwo przez sołectwa o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Przecławiu

2 500,00

2.

Uczniowski Klub
Sportowy VICTORIA

Siatkówka sposobem, spędzania wolnego
czasu

1 460,00

3.

Uczniowski Klub
Sportowy VICTORIA

Piłka – Plaża – słońce

1200,00

4.

Klub Seniora „Złoty
Wiek”

Aktywny senior w Pieninach

2 900,00

5.

Klub Sportowy
WISŁOKA Podole

Piłka nożna łączy a nie dzieli

4 000,00

6

Stowarzyszenie
„Przecławski Krąg

Cudze chwalicie, swego nie znacie –
nasze Podkarpacie – edycja 2015

2 000,00

7

Klub Sportowy
TUSZYMKA Tuszyma

Aktywna niedziela rodzin z KS
TUSZYMKA w Tuszymie

2 690,00

Na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
przeznaczona została w 2015 roku kwota 16 200,00 zł, z czego:

Lp.

Oferent

Tytuł zadania

Kwota dotacji

1.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Podolu

Integracja rodzin strażackich

6 000,00

2.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Tuszymie

Dni Tuszymy

1 000,00

3

Stowarzyszenie „Prężne
Sioło”

Wspólna zabawa – w Białym Borze
biesiada

3 300,00

4

5

Piknik dla mieszkańców sołectwa
Ochotnicza Straż Pożarna
Kiełków pod hasłem” „Strażacy po pracy
w Kiełkowie
zapraszają”
Stowarzyszenie
Wigilia bożego Narodzenia w integracji
Tradycyjna Rodzina w
rodzin i społeczeństwa
Dobryninie

2 900,00

3 000,00

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczona została w 2015
roku kwota 30 000,00 zł, w tym:

Lp.

1.

2.

3.

4

5

6

Oferent

Tytuł zadania

Stowarzyszenie
Kawalerii Konnej
Radosna Niepodległość – 11 Listopada –
im. 5 Pułku
Narodowe Święto Niepodległości
Strzelców Konnych
w Dobryninie
Ochotnicza Straż
Pożarna w
Tradycyjna wigilia
Tuszymie
Ochotnicza Straż
Młodzi Florianie – Bawimy się i uczymy ze
Pożarna w
strażakami
Tuszymie
Stowarzyszenie
Kawalerii Konnej
Święto Pułkowe – 95 rocznica powstania
im. 5 Pułku
5 Pułku Strzelców Konnych
Strzelców Konnych
w Dobryninie
Stowarzyszenie
Społeczno –
Jubileusz 100- lecia opieki społeczności
Kulturalne
lokalnej nad grobami ofiar Wielkiej Wojny
„Rędziny”
Stowarzyszenie
Koło Gospodyń
Od ziarenka do bochenka
Wiejskich

Kwota dotacji

7 200,00

3 000,00

2 500,00

10 000,00

3 300,00

4 000,00

Zawarto również dwie umowy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 20003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” otrzymało dotacje w
wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania „Przecławska Majówka” oraz 1 000,00 zł na realizację
zadnia pn. „Pogranicze Lasowiacko-Rzeszowskie; dawnych wspomnień czas ludowych melodii”
Na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
przeznaczona została w 2015 roku kwota 7 000,00 zł, w tym:
Oferent

Tytuł zadania

Kwota dotacji

1.

Klub Sportowy
POTOK Dobrynin

Eko Piknik

2 000,00

2.

Stowarzyszenie
Tradycyjna Rodzina
w Dobryninie

Środowisko naturalne to wspólny dom

5 000,00

Lp.

W zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych udzielono dotacji w wysokości
2 000,00 zł dla Klubu Seniora „Złoty Wiek” na zadanie pn. „Miasto – seniorom, seniorzy – miastu”
w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Udzielone dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie ze złożonymi przez
organizacje sprawozdaniami.
II. Pozafinansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi
Pozafinansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi polega na wszechstronnym
wspieraniu i animacji aktywności społecznej mieszkańców gminy podejmujących cenne
inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.
Gmina Przecław podejmowała współpracę z organizacjami pozarządowymi następujących
formach:
- konsultacji "Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi I
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016" ogłoszone Zarządzeniem nr 94.2015 z dnia 7 września 2015 roku, na
podstawie uchwały nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowy mi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i planowanie działań służących ich
zaspokajaniu,
- udzielania wsparcia technicznego i organizacyjnego,
- doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej,
- informowania o potencjalnych źródłach finansowania,
- udostępniania lokali na spotkania, prowadzenie działalności statutowej,
- informowanie o dostępnych szkoleniach i publikacjach dla organizacji pozarządowych,
- wzajemnej wymiany doświadczeń i konsultacji,
- współpracy przy organizacji imprez lokalnych,
- obejmowanie patronatem Burmistrza Przecławia przedsięwzięć realizowanych przez organizacje
pozarządowe,
- angażowania organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,
- promowanie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych,
- pomoc w promowaniu działalności organizacji, w szczególności poprzez umieszczanie informacji
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu, jak również podczas lokalnych imprez.

Podsumowując realizację Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 należy stwierdzić,
że był on podstawą do rozwijania systemu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Gminy Przecław. Ustalanie kierunków wzajemnej współpracy, określanie
priorytetowych zadań do realizacji pozwala na stworzenie dogodnych warunków do zwiększania
aktywności społecznej oraz zrealizowania wielu nowych, cennych inicjatyw będących
odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.

