Urząd Gminy Gniewoszów

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY GNIEWOSZÓW Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2017
(Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

MAJ 2018

Rada Gminy w Gniewoszowie uchwałą nr XX/129/16 z dnia 28 października 2016 r. przyjęła
Program współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zwany dalej Programem.
Program jest jednym z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania
Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program przede
wszystkim określa cele i obszary współpracy, wyznacza zadania priorytetowe, a także formy i tryb
ich realizacji. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikło z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nakładającego na organ stanowiący jednostki
samorządu

terytorialnego

obowiązek

uchwalania

corocznych

programów

współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z art. 5a, pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku jest
obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za
rok poprzedni.
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WSPÓŁPRACA
Projekt Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 zgodnie z zarządzeniem
nr 45/2016 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 26 września 2016 r. został poddany konsultacjom.
Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swojej opinii oraz wnoszenia uwag do
projektu.
W roku 2017 przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w zakresie:
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Podpisano również umowę na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym z zakresu
współzawodnictwa i rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Na realizację zadań programowych przekazano środki budżetowe o łącznej wysokości 5 455 zł.
Zgodnie z zawartymi umowami realizatorzy poszczególnych zadań złożyli terminowo
sprawozdania z ich wykonania oraz rozliczenia z otrzymanych dotacji.
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PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2017
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbyła się na zasadach pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Wprowadzenie i realizacja Programu służyły głównie:
 umocnieniu w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie oraz wspólnotę lokalną;
 umocnieniu lokalnych działań, stworzeniu warunków do powstania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych oraz zwiększeniu aktywności społecznej
mieszkańców Gminy;
 podwyższeniu efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy.
Gmina Gniewoszów realizując cele Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2017 udzieliła organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie wsparcia
finansowego.
Realizacja Programu daje podstawę do wniosku, iż przyczynia się do zwiększenia aktywności
społecznej organizacji pozarządowych oraz racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków
publicznych. Poprzez wsparcie zadań publicznych możemy w pełni wykorzystać potencjał
Organizacji, by efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnej społeczności.
Dzięki współpracy z organizacjami i dofinansowaniu przez Gminę realizowanych przez organizacje
zadań publicznych, budowane jest aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną,
a organizacjami pożytku publicznego.
Wójt Gminy Gniewoszów
Marcin Szymon Gac
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Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wykaz zadań i podmiotów je realizujących z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, którym udzielono na 2017 r. dotacji z budżetu Gminy Gniewoszów
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota przyznana

1.

Puławskie Centrum Piłki
Siatkowej

Trening sportowy z piłki
siatkowej

1980 zł

Wójt Gminy Gniewoszów
Marcin Szymon Gac
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Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wykaz zadań i podmiotów je realizujących z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, którym udzielono na 2017 r. dotacji z budżetu Gminy Gniewoszów
Lp.

Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota przyznana

1.

Stowarzyszenie „Lepsza
Gmina Gniewoszów”

Wiślane warsztaty artystyczne

3 475 zł

Wójt Gminy Gniewoszów
Marcin Szymon Gac
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