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Sprawozdanie z realizacji 

Programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 r. 

 

Celem głównym Rocznego Program Współpracy, obejmującego swoim 

okresem rok 2015 był: rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie 

potencjału organizacji pozarządowych oraz społecznego zaangażowania mieszkańców 

w rozwój wspólnoty lokalnej. 

Realizacja tak postawionego celu głównego Rocznego Programu Współpracy, 

wymagała dookreślenia poprzez cele szczegółowe, które w sposób naturalny dzieliły 

się na dwie grupy: 

Grupa pierwsza 

Rozwój systemu współpracy poprzez budowanie systemu wsparcia merytorycznego  

i infrastrukturalnego dla rozwoju organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej  

i społeczeństwa obywatelskiego. 

Grupa druga 

Rozwój zasady subsydiarności poprzez kontynuowanie współpracy w ramach zlecania 

zadań własnych gminy organizacjom pozarządowym w następujących obszarach 

zadań publicznych:  

1) kultura i sztuka,  

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,  sportu, turystyki i rekreacji, 

3) ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Dla realizacji Grupy pierwszej celów szczegółowych w roku 2015 obowiązywały 

następujące formy współpracy: 

1) współdziałanie w zakresie tworzenia aktów prawa normatywnego,  

2)  konsultowanie aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej 

organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

zgodnie  

3) z procedurą określoną w odrębnej Uchwale Rady Gminy, 
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4) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, poprzez strony 

internetowe www.jemielnica.pl, telefony, pocztę elektroniczną i tradycyjną, 

5) propagowanie działalności trzeciego sektora, wolontariatu m.in. poprzez:  

a) pomoc w zamieszczaniu informacji i ogłoszeń dot. ich bieżącej działalności na 

stronie internetowej gminy www.jemielnica.pl, 

b) drukowanie różnego rodzaju materiałów informacyjnych dotyczących 

funkcjonowania trzeciego sektora i ekonomii społecznej, 

6) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

7) sprawowanie patronatu przez władze Gminy nad inicjatywami i projektami 

organizacji pozarządowych, 

8) udostępnianie niezbędnej infrastruktury gminnej do prowadzenia działalności 

statutowej organizacji na zasadach partnerstwa, w tym zwalnianie z opłat 

czynszowych lokali będących w zasobach gminy na podstawie odrębnej Uchwały 

Rady Gminy, 

9) realizacja zadań w ramach umowy o inicjatywie lokalnej na podstawie odrębnej 

procedury. 

Dla realizacji Grupy drugiej celów szczegółowych w roku 2015 obowiązywały 

następujące formy współpracy: 

1) wspieranie finansowe priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie  

2) i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2015, na 

następujących zasadach: 

a) w drodze otwartych konkursów ofert na poszczególne zadania na zasadach 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

b) w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

3) wspieranie finansowe zadań publicznych zgłoszonych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie art. 12 tej ustawy. 

http://www.jemielnica.pl/
http://www.jemielnica.pl/
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Dla czytelnej oceny realizacji poszczególnych celów szczegółowych programu 

przyjęto niżej omówione wskaźniki dla każdej z poszczególnych form współpracy  

z organizacjami. 

1. Ilość wspólnie przygotowanych aktów prawa normatywnego. - opracowano  

w drodze konsultacji program współpracy na 2016 r. 

2. Ilość aktów prawa miejscowego, do których zgłoszono uwagi - organizacje nie 

złożyły żadnych uwag do aktów prawa miejscowego. 

3. Ilość aktów prawa miejscowego, które zostały poddane konsultacjom  

- konsultacjom został poddany program współpracy na 2016 r. oraz program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi na 2015 r. 

4. Ilość materiałów promocyjnych - nie wydano materiałów promocyjnych 

dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora, na bieżąco względem potrzeb 

udzielano pomocy w zamieszczaniu informacji i ogłoszeń dotyczących bieżącej 

działalności trzeciego sektora na stronie internetowej gminy.  

5. Ilość wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym - nie powołano 

zespołów o charakterze inicjatywnym, doradczym. 

6. Ilość patronatów udzielonych przez władze Gminy nad inicjatywami i projektami 

organizacji pozarządowych - nie sprawowano patronatów nad inicjatywami  

i projektami organizacji pozarządowych. 

7. Ilość lokali, w których organizacje pozarządowe zostały zwolnione z opłat 

czynszowych - zwolniono jeden lokal. 

8. Łączna powierzchnia lokali, w których organizacje pozarządowe zostały zwolnione 

z opłat czynszowych - 231 m
2
. 

9. Koszty gminy związane ze zwolnieniem organizacji pozarządowych z opłat 

czynszowych - 12584,88 zł. 

10. Ilość złożonych wniosków o inicjatywę lokalną - organizacje nie złożyły 

       żadnego projektu inicjatywy lokalnej. 

11. Ilość projektów w poszczególnych obszarach, zgłoszonych w odpowiedzi na 

ogłoszone konkursy - ogłoszono konkursy w dwóch obszarach: 
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a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,  sportu, turystyki i rekreacji 

- przeprowadzono dwa postępowania konkursowe, w których wpłynęły 

cztery projekty, 

b) ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych - przeprowadzono jedno postępowanie konkursowe  

w którym wpłynął jeden projekt.  

12. Ilość środków zleconych na zadania publiczne w poszczególnych obszarach  

zadań: 

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki  

i rekreacji - 154 900,00 zł, 

b) ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych - 50 000,00 zł. 

13. Ilość faktycznie wykorzystanych środków po rozliczeniach w danym obszarze: 

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,  sportu, turystyki i rekreacji 

- 147 006,60 zł, 

b) ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych - 50 000,00 zł. 

14. Ilość zrealizowanych projektów w każdym z obszarów: 

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,  sportu, turystyki i rekreacji 

- 4 projekty, 

b) ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych - 1 projekt 

15. Ilość zgłoszonych propozycji realizacji zadań przez organizację w rozumieniu 

art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 

organizacje nie złożyły żadnego projektu. 

16. Ilość udzielonych w trybie art. 12. ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, zadań - nie udzielono w tym trybie realizacji żadnego zadnia. 

Omówione wskaźniki oddają pełny obraz współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w 2015 r. Sam program współpracy należy ocenić jako kompleksową regulację, która 

pozwoliła w pełni nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi na różnych 

płaszczyznach, biorąc pod uwagę ich potencjał organizacyjny.  
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UCHWAŁA NR XLV/280/14 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia 28 października 2014 r. 

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 i poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

  

Antoni Drzyzga 

 

 

******************* 

 

 

Załącznik  

 do Uchwały XLV/280/14 

 Rady Gminy Jemielnica  

z dnia 28 października 2014 r. 

 

8. Sposób oceny realizacji programu 

 

Realizacja Programu będzie pod stałym monitoringiem merytorycznych pracowników Urzędu Gminy, 

którzy będą gromadzić dane i prowadzić analizy w zakresie rozwoju trzeciego sektora i jego 

współpracy w Gminie. Wyniki tych analiz będą podstawa opracowania sprawozdania końcowego 

(rocznego), które będzie przedstawione Wójtowi Gminy. W terminie do 30 kwietnia 2016 r. Wójt, 

przedłoży opracowane sprawozdanie Radzie Gminy. Przyjęte sprawozdanie będzie dostępne na 

stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.jemielnica.pl. 

http://www.bip.jemielnica.pl/

