Sprawozdanie
z realizacji

Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok

KWIECIEŃ 2021

WSTĘP
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument programowy
określający

podstawowe

zasady

współpracy

samorządu

gminy

Przecław

z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program służy
budowaniu i pogłębianiu partnerstwa, ułatwieniu współpracy i dialogu organizacji
pozarządowych z samorządem, prowadząc do pełniejszej realizacji zadań własnych
gminy oraz zwiększa skuteczność i efektywność tych działań.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) w celu podsumowania realizacji Programu Współpracy
Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok,

który został przyjęty Uchwałą

Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 18 listopada 2019 r. Program został
wypracowany w trakcie konsultacji ogłoszonych Zarządzeniem Burmistrza Przecławia
Nr 100.2019 z dnia 10 września 2019 r., prowadzonych od 13 września
2019 r. do 9 października 2019 r.
Program współpracy określił ramowe zasady i formy współpracy oraz zasady wspierania
przez

samorząd

Gminy

Przecław

działalności

organizacji

pozarządowych,

w tym cel główny i cele szczegółowe, okres i sposób realizacji, zakres przedmiotowy
i obszary współpracy. Wskazano

priorytetowe zadania publiczne dostosowane

do potrzeb lokalnej społeczności, ustalone przy udziale strony pozarządowej.
Program określił również wysokość środków przeznaczonych na jego realizacje, sposób
tworzenia programu wraz z przebiegiem konsultacji oraz sposób jego oceny.
Uczestnikami Programu były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność
pożytku publicznego, mające siedzibę na terenie Gminy Przecław lub działające na rzecz
jej mieszkańców.

CEL PROGRAMU
Głównym celem programu współpracy było budowanie partnerstwa i dialogu społecznego
pomiędzy samorządem Gminy Przecław a organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla lepszego rozpoznawana
i zaspokajania potrzeb społecznych.
Cel główny realizowany był poprzez cele szczegółowe:
a. tworzenie warunków do aktywizacji społeczności lokalnej,
b. promocja postaw prospołecznych i umacnianie w świadomości społecznej
poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalna,
c. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców
d. współdziałanie samorządu z organizacjami samorządowymi aby zapewnić
efektywne wykonywanie zadań publicznych,
e. racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
f. prezentację dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,
g. zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w procesie tworzenia lokalnej polityki,
h. poprawa komunikacji pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi
oraz organizacji pozarządowych pomiędzy sobą.

REALIZACJA PROGRAMU
Program Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok realizowany był
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
Współpraca z organizacjami odbywa się na zasadach partnerstwa, pomocniczości,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności przy jednoczesnym zachowaniu
suwerenności każdej ze stron.
Program współpracy zawierał wskaźniki oceny realizacji, będące miernikami efektywności
Programu, których realizację przedstawiono w tabeli poniżej:

Wartość miernika

Nazwa miernika
Liczba ogłoszonych konkursów ofert

1

Liczba ofert które wpłynęły w odpowiedzi
na otwarte konkursy ofert

23

Wysokość środków zaangażowanych
przez organizacje na realizację Programu

3 500,00

Liczba ofert złożonych
pozakonkursowych

w

trybach

Liczba podpisanych umów

1
1

FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy
i pozafinansowy. Współpraca finansowa polegała na wspieraniu realizacji zadań
publicznych wraz z udzieleniem dofinansowania na ich realizację. Pozafinansowy
charakter współpracy wyrażał się w różnorodnych innych formach współdziałania
i promowania działalności organizacji.
I. Współpraca finansowa
W dniu 11 lutego 2020 r. Burmistrz Przecławia Zarządzeniem nr 12.2020 w sprawie
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych
zaprosił organizacje pozarządowe do składania ofert na realizacje zadań publicznych z
zakresu:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej ,
c) upowszechniania kultury fizycznej,
d) ochrony i promocji zdrowia,
e) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzeniem Burmistrza Przecławia Nr 13.2020 z dnia 11 lutego 2020 powołano Komisję
Konkursową d.s. dokonania oceny i wyrażenia opinii dotyczącej ofert na realizację zadań
publicznych w 2020 r.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs złożono 23 oferty:
a) w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 2 oferty,
b) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- 6 ofert,
c) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - 4
oferty,
d) w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - 3 oferty,
e) w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej – 8 ofert.
Burmistrz Przecławia wydał dnia 3 kwietnia 2020 r. Zarządzenie w sprawie zmiany terminu
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych,
którym przedłużono termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Otwarty konkurs ofert ostatecznie został rozstrzygnięty Zarządzeniem Burmistrza
Przecławia Nr 41.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Żadna z ofert złożonych w ramach
postepowania konkursowego nie uzyskała dofinansowania ze względu na panująca
sytuację epidemiologiczną.
26 czerwca 2020 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Przecławiu złożyło
uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie pn. „Letnia Akademia Umiejętności”.
Realizacja zadania została dofinansowana kwotą dotacji w wysokości 3 500,00 zł.
Udzielona dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, co udokumentowano
złożonym przez organizację sprawozdaniem.

II. Współpraca pozafinansowa
W oparciu o Program Współpracy Gmina Przecław również w roku 2020 wspierała sektor
pozarządowy w formach pozafinansowych poprzez wspieranie aktywności społecznej
mieszkańców gminy podejmujących inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.
Podejmowano współpracę z organizacjami pozarządowymi następujących formach:

a) konsultacji rocznego "Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2021 rok" ogłoszonych Zarządzeniem nr 115.2020 z dnia 4 września 2020 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 – zweryfikowano priorytetowe zadania pod kątem
zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności,
b) wzajemnej wymiany doświadczeń oraz konsultacji,
c) udzielania wsparcia technicznego i organizacyjnego w postaci:
- wspierania podmiotów w zakresie udostępniania lokali na prowadzenie działalności
statutowej,
- udostępnianie materiałów promocyjnych,
- informowanie o dostępnych szkoleniach i publikacjach dla organizacji pozarządowych,
- informowania o ogłaszanych konkursach i innych potencjalnych źródłach finansowania,
- pomocy w nawiązywaniu kontaktów zewnętrznych,
- obejmowania patronatem Burmistrza Przecławia przedsięwzięć,
d) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działań,
e)współpracy przy pozyskiwaniu środków finansowych,
f) udzielanie wsparcia organizacyjnego i promocyjnego przy organizacji różnych inicjatyw
obywatelskich,
g) promowania dobrego wizerunku organizacji pozarządowych oraz prezentacji
działalności i osiągnięć organizacji,
h) doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej dotyczącej działalności sektora
pozarządowego

poprzez

konsultacje

telefoniczne,

pocztę

elektroniczną

lub spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń,
i) pomoc w szybkim i bezpośrednim dotarciu z informacja do szerokiego grona odbiorców
– umożliwienie korzystania z tablic ogłoszeń, gablot informacyjnych, publikowanie
informacji na stronie internetowej, w biuletynie „Goniec Przecławski”.

PODSUMOWANIE
W celu określenia wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy publicznej a
organizacjami III sektora, samorząd Gminy Przecław co roku uchwala

Program

współpracy. W niniejszym sprawozdaniu przedstawione zostały najważniejsze informacje
dotyczące współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
Realizacja Programu Współpracy przyczynia się do większej aktywności mieszkańców
naszej gminy. Służy umacnianiu lokalnych działań tworzeniu warunków do powstawania
inicjatyw funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej.
Pomimo trudnych warunków spowodowanych panującą w kraju i na świecie
pandemią, samorząd Gminy Przecław starał się realizować szeroko pojętą współpracę
z trzecim sektorem głównie w formach niefinansowych dostosowanych do specyfiki
panujących

warunków.

Organizacje

pozarządowe

pozostają

partnerem

władz

samorządowych, ponieważ działają stymulująco na rozwój gminy. Pobudzają aktywność
i zaangażowanie mieszkańców. Realizując własne inicjatywy NGO przyczyniają się także
do kształtowania postaw obywatelskich, rozwoju lokalnych społeczności i wspierania ich
liderów.

Przygotował:
Wydział Administracyjno-Organizacyjny

