Gmina Mściwojów

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MŚCIWOJÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA
ROK 2014

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2014.1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Mściwojów przedstawia
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.
Formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez Gminę Mściwojów
z organizacjami w 2014 r. określiła Uchwała Nr XXXI.201.2013 Rady Gminy Mściwojów z dnia
29 października 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy
Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku.
Za priorytetowe zadania w 2014 roku uznano projekty realizowane następujących
dziedzinach:
1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
6) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
9) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
10) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
11) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
12) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

13) działalności wspomagającej rozwój
przedsiębiorczości;
14) porządku i bezpieczeństwa publicznego.
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Celem głównym Programu jest efektywne działanie na rzecz poprawy jakości życia
mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wykorzystywanie ich
społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb Gminy. Działania organizacji
pozarządowych stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) nakłada na organy gminy
obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na organie
stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego. Rada Gminy Mściwojów uchwala corocznie Program
współpracy, który określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy Mściwojów
z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera wykaz zadań priorytetowych stanowiących
podstawę do dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub
dofinansowanie zadań publicznych pozostających we właściwości Gminy, a realizowanych
przez organizacje pozarządowe.
Podstawy współpracy
Współpraca Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. odbywała się na
podstawie:
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.)
2) Programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w 2013 roku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI.201.2013 Rady
Gminy Mściwojów z dnia 29 października 2013r. r. w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w 2014 roku.
3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011 r. Nr
6, poz. 25).
Konsultacje projektu programu współpracy na 2014 r. z organizacjami pozarządowymi
prowadzone były w terminie od dnia 11 października 2013 roku do dnia 24 października 2013
roku. Konsultacje były prowadzone w formie uwag i propozycji zgłaszanych w formie
pisemnej oraz elektronicznej. Celem przeprowadzonych konsultacji było umożliwienie
zainteresowanym, zarówno organizacjom pozarządowym, jak i innym podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, włączenie się do współtworzenia dokumentu, który
w 2014 r. regulował współpracę Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi.

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach zostało umieszczone na stronie
www.msciwojow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Mściwojów. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi
i opinie w sprawie przedmiotowego projektu. Program przyjęty został uchwałą nr
XXXI.201.2013 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 października 2013r
Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy na realizację Programu
wyniosła 35.000,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. Współpraca
z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku realizowana była jedynie w trybie ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz. 715) oraz uchwały Rady Gminy
Mściwojów Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku., w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów. W trybie tych
przepisów w 2014 ogłoszone zostały dwa konkursy w ramach, których wpłynęło w sumie
cztery oferty.
Na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu w gminie Mściwojów
w I półroczu 2014 r. dotacje otrzymały:



Ludowy Klub
Mściwojów –
Ludowy Klub
Mściwojów –

Sportowy "Park" Targoszyn z siedzibą Targoszyn 104, 59-407
4.000,00 zł
Sportowy "Zjednoczeni" Snowidza z siedzibą Snowidza 78, 59-407
4.000,00 zł

Na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu w gminie Mściwojów
w II półroczu 2014 przyznano w sumie 22.000,00 zł tj.:



Ludowy Klub
Mściwojów –
Ludowy Klub
Mściwojów –

Sportowy "Park" Targoszyn z siedzibą Targoszyn 104, 59-407
16.000,00 zł
Sportowy "Zjednoczeni" Snowidza z siedzibą Snowidza 78, 59-407
6.000,00 zł.

W 2014 roku nie zlecano organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego realizacji zadań w trybie pozakonkursowym.
Zgodnie z Programem na 2014 rok współpraca Gminy Mściwojów z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami przybierała formy pozafinansowe w postaci:
a) konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,
b) udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom Programu przez pracowników Urzędu,
c) gromadzenie i publikowanie informacji niezbędnych do działalności podmiotów
Programu,
d) wspierano organizacje pozarządowe poprzez:
 udzielaniu pomocy przy organizowaniu otwartych spotkań prowadzonych przez
organizacje pozarządowe, w tym m.in. bezpłatne udostępnianie sali
konferencyjnej, pomieszczeń świetlicowych na terenie gminy, użyczanie sprzętu;
 udostępnianie terenów gminnych do realizacji przedsięwzięć;




udzielanie rekomendacji organizacjom ubiegającym się o dofinansowanie z innych
źródeł niż budżet gminy;
wspieranie w ubieganiu się o pozyskanie środków finansowych z innych źródeł niż
budżet gminy.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XXXI.201.2013 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 października 2013 roku w sprawie
przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w 2014 roku, niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie
Gminy Mściwojów w formie informacji do nie później niż do dnia 30 kwietnia br.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2014 zostanie również opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej.

MŚCIWOJÓW, 20 kwiecień 2015 r.

Wójt Gminy
Mariusz Foryś

