Gmina Mściwojów

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MŚCIWOJÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2016

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U.2016.1817 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
przedkłada Radzie Gminy Mściwojów, tj. organowi stanowiącemu jst oraz publikuje w Biuletynie Informacji
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni nie później niż do dnia 31 maja każdego roku.
W dniach od 21.10.2015 r do 02.11.2015 r. projekt Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016, zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.112.2015 Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 21 października 2015r. został poddany konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Mściwojów oraz na tablicy ogłoszeń.
Konsultacje były przeprowadzone na podstawie Uchwały nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03
listopada 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz
uchwałą nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniającą uchwałę Nr XLIII/271/10 Rady
Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010 r.
Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swojej opinii oraz wnoszenia poprawek do przygotowanego
projektu Programu. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i opinie w sprawie
przedmiotowego projektu. Program przyjęty został uchwałą nr X.63.2015 Rady Gminy Mściwojów z dnia
30 listopada 2015r.
Cel głównym programu było:
Określenie zasad, obszarów i form wzajemnej współpracy oraz udzielania przez Gminę wsparcia organizacjom
pozarządowym.
Cele szczegółowe programu to:
1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju aktywności społeczności lokalnej;
2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną;
3) zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców gminy i ich udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

4) integracja podmiotów realizujących inicjatywy w sferze zadań publicznych;
5) podnoszenie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych;
6) poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych.
W uchwale Nr X.63.2015 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za priorytetowe w 2016 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 i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
7) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy na realizację Programu wyniosła 30.000,00
zł. W 2016 roku nie Gmina Mściwojów nie ogłaszała otwartych konkursów ofert. W 2016roku nie zlecano
organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji
zadań w trybie pozakonkursowym. Również mieszkańcy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 nie składali wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku realizowana była jedynie na podstawie 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 2016 ogłoszone zostały dwa
konkursy w ramach, których wpłynęło w sumie cztery oferty na łączna kwotę 47.000,00 zł. .
Na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu w gminie Mściwojów w I półroczu 2016 r. dotacje
otrzymały:
• Ludowy Klub Sportowy "Park" Targoszyn z siedzibą Targoszyn 104, 59-407 Mściwojów – 13.000,00zł
• Ludowy Klub Sportowy "Zjednoczeni" Snowidza z siedzibą Snowidza 78, 59-407 Mściwojów –
8.000,00zł
Na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu w gminie Mściwojów w II półroczu 2016
przyznano w sumie 26.000,00 zł tj.:
• Ludowy Klub Sportowy "Park" Targoszyn z siedzibą Targoszyn 104, 59-407 Mściwojów – 16.000,00 ł
• Ludowy Klub Sportowy "Zjednoczeni" Snowidza z siedzibą Snowidza 78, 59-407 Mściwojów –
10.000,00zł.
Zgodnie z Programem na 2016 rok współpraca Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami przybierała formy pozafinansowe w postaci:
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- konsultowania z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, .
- udzielania informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego,
funduszy celowych i prywatnych fundacji,
- prowadzenia i aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach internetowych
Urzędu,
- promocji działalności podmiotów programu poprzez publikację informacji na temat ich działalności na stronie
internetowej urzędu,
- udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych
źródeł, .
- przekazywania gminnych materiałów promocyjnych podmiotom Programu,
- realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu kultury,
turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, edukacji, ekologii oraz pomocy
społecznej.

MŚCIWOJÓW, 19 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy
Mariusz Foryś
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