
 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Przecław 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za rok 2016 

 

Wstęp 

Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest podstawowym dokumentem 

regulującym współpracę na poziomie lokalnym.  

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( t. j.  Dz. U. z dnia 2016 r., poz. 1817 

z późń. zm.) w celu podsumowania realizacji Programu Współpracy Gminy Przecław z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,   który został przyjęty Uchwałą 

Nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 24 listopada 2015 r.  

Program określił ramowe zasady współpracy i  wspierania przez Samorząd gminy Przecław 

działalności organizacji pozarządowych oraz cele, zakres przedmiotowy, formy współpracy, 

obszary współpracy ze wskazaniem priorytetowych zadań publicznych dopasowanych do specyfiki 

i potrzeb lokalnej społeczności, ustalonych przy aktywnym udziale strony pozarządowej. Określił 

również okres i sposób realizacji programu, wysokość środków przeznaczonych na jego realizacje, 

sposób tworzenia programu wraz z przebiegiem konsultacji oraz sposób jego oceny.  

Współpraca odbywała się na zasadach partnerstwa, pomocniczości, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności przy  jednoczesnym zachowaniu suwerenności każdej ze stron.  

 

Cel Programu 

 

Głównym celem programu współpracy było kształtowanie partnerstwa Gminy Przecław z 

organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących kształtowaniu społeczeństwa 



obywatelskiego i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym, rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu potrzeb  mieszkańców oraz wzmacnianie roli aktywności  obywatelskiej. 

Cel główny realizowany był poprzez cele szczegółowe: 

a. Tworzenie warunków do wspierania rozwoju aktywności społecznej, zaangażowania w 

proces definiowania i rozwiązywania problemów lokalnych, 

b. Umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

c. Integrację podmiotów realizujących różne inicjatywy w sferze zadań publicznych, 

d. Integrację mieszkańców Gminy wokół wspólnych spraw, problemów i ich rozwiazywania, 

e. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój lokalnych społeczności  

i wspieranie ich liderów, 

f. Prezentację dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,  

g. Zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w procesie tworzenia lokalnej polityki, 

h. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, wprowadzenie nowatorskich  

i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców gminy, 

i. Poprawę jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców,  

j. Wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów służące ich rozwojowi  

i lepszemu przygotowaniu do współpracy z gminą w zakresie realizacji zadań publicznych 

dla osiągnięcia ważnych celów społecznych. 

 

Realizacja Programu 

 

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 24 lutego 2016 r. Burmistrz Przecławia ogłosił Zarządzeniem nr 14.2016 otwarty konkurs 

ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych z zakresu : 



1) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej ,  

3) ochrony i promocji zdrowia 

4) upowszechniania kultury fizycznej, 

5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs złożono 25 ofert. Konkurs został rozstrzygnięty 

Zarządzeniem Burmistrza Przecławia Nr 37.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. W ramach konkursu 

wyłoniono 24 oferty które otrzymały rekomendację do dofinansowania i którymi zostały zawarte 

umowy.  

Zawarto również jedną umowę w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie.  

Łącznie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku 

przeznaczono dotacje w wysokości 59 772,59 zł. 

 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia na realizację zadań publicznych w 2016 r.  przeznaczono 

4 850,00 zł , z czego: 

 

Lp. Oferent Tytuł zadania  Kwota dotacji 

1. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Przecławiu 
Pierwsza pomoc- tak, potrafię! 2 000,00 

2. 
Stowarzyszenie „Kobiety 

z Pomysłem 
Wędrówka po zdrowie 2 850,00 

 

 

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przekazana została w 2016 roku 

kwota 23 795,09 zł, w tym: 

 

Lp. Oferent Tytuł zadania  Kwota dotacji 

1. 
Uczniowski Klub 

Sportowy VICTORIA 

Po Mistrzostwo przez sołectwa o Puchar 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Przecławiu 

2 200,00 



2. 
Uczniowski Klub 

Sportowy VICTORIA 
W zdrowym ciele zdrowy duch 1150,00 

3. 
Uczniowski Klub 

Sportowy VICTORIA 
Piłka – Plaża – Słońce  1250,00 

4. 

Stowarzyszenie Kawalerii 

Konnej w Dobryninie im. 

5 Pułku Strzelców 

Konnych 

Letni kurs nauki jazdy konnej 4000,00 

5. 
Klub Sportowy 

WISŁOKA Podole 
Piłka nożna łączy a nie dzieli 2700,00 

6 
Stowarzyszenie „Stara 

Wiśnia” w Wylowie 
Sportowa niedziela w Wylowie 1715,09 

7 
Klub Sportowy 

TUSZYMKA Tuszyma 

Organizacja turnieju piłki nożnej dla 

dzieci z roczników 2005-2008 na 

Obiektach Sportowych w Tuszymie 

2500,00 

8 
Ochotnicza Straz Pożarna 

w Przecławiu 
Aktywnie nie tylko na służbie 1400,00 

9 
Klub Sportowy POTOK 

Dobrynin 

Sport dla każdego – rodzinny piknik 

sportowy 
1880,00 

10 
Stowarzyszenie Razem 

dla Wsi Zaborcze 
Wieś – aktywni Razem 1900,00 

11 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Tuszymie 
Aktywni w Pieninach 3100,00 

 

 

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  przeznaczona została w 2016 

roku kwota 14 050,00 zł, z czego: 

 

Lp. Oferent Tytuł zadania  Kwota dotacji 

1. 
Stowarzyszenie Stara 

Wiśnia w Wylowie 
Majówka w Wylowie 1825,00 



2. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Tuszymie 
Boże Narodzenie w Tradycji Tuszymy 2000,00 

3 
Stowarzyszenie Razem 

dla Wsi Zaborcze 
Wieś – mały świat wielkich możliwości 2725,00 

4 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Rzemieniu 
Piknik „Strażacy zapraszają” 3000,00 

5 

Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich w 

Dobrynin 

Warsztaty bibułkarsko-dekoracyjne 1500,00 

6 
Klub Seniora „Złoty 

Wiek” 
Z tradycją regionu za pan brat 3000,00 

 

Na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego    

przeznaczona została w 2016 roku kwota 4 150,00 zł, w tym: 

 

Lp. Oferent Tytuł zadania  Kwota dotacji 

1. 

Stowarzyszenie 

Tradycyjna rodzina 

w Dobryninie  

Las to łoś, ryba to woda, przyroda to 

człowiek, fotowoltaika. 
1800,00 

2. 
Stowarzyszenie 

„Przecławski Krąg” 

Poznajemy, dbamy, chronimy… seniorzy 

przyjaźni środowisku przyrodniczemu 
2350,00 

 

Na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 

przeznaczona została w 2016 roku kwota 7927,50 zł, w tym: 

 

Lp. Oferent Tytuł zadania  Kwota dotacji 

1. 

Stowarzyszenie 

Koło Gospodyń 

Wiejskich w 

Dobryninie 

Piknik sąsiedzki „Razem przeciw 

wykluczeniu społecznemu” 
2700,00 



2. 

Stowarzyszenie 

Tradycyjna Rodzina 

w Dobryninie 

Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły 2700,00 

3 

Stowarzyszenie 

Kobiety z 

Pomysłem” 

Pożyteczne wakacje 2527,50 

 

Udzielono dotacji w wysokości 5 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej  na zadanie pn. 

„90lecie OSP Rzemień” w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

 

Udzielone dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, co udokumentowano 

złożonymi przez organizacje sprawozdaniami. 

 

II. Pozafinansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Gmina Przecław wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych poprzez 

wszechstronne wspieranie i animację aktywności społecznej mieszkańców gminy podejmujących 

cenne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.  

Gmina Przecław podejmowała współpracę z organizacjami pozarządowymi następujących 

formach:  

a) konsultacji rocznego "Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" ogłoszonych 

Zarządzeniem nr 81.2016 z dnia 9 września 2016 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. Wynikiem jest określenie nowych obszarów, w 

których gmina Przecław zleciła realizację zadań publicznych; 

b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań, rozpoznawanie potrzeb 

społeczności lokalnej i planowanie działań służących ich zaspokajaniu,  

c) udzielania wsparcia technicznego i organizacyjnego, 



- doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej, 

- informowania o potencjalnych źródłach finansowania, 

-  wspieranie podmiotów w zakresie udostępniania lokali na spotkania bądź prowadzenie 

działalności statutowej, 

- informowanie o dostępnych szkoleniach i publikacjach dla organizacji pozarządowych, 

- współpracy przy organizacji imprez lokalnych, 

- obejmowanie patronatem Burmistrza Przecławia przedsięwzięć realizowanych przez organizacje 

pozarządowe 

d)wzajemnej wymiany doświadczeń i  konsultacji,  

e) promowanie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych oraz prezentacji działalności  

i osiągnięć organizacji, w szczególności poprzez umieszczanie informacji na stronie  internetowej 

Urzędu Miejskiego w Przecławiu, 

f) pomoc w szybkim i bezpośrednim dotarciu z informacja do szerokiego grona odbiorców  

z wiadomościami o przedsięwzięciach istotnych z punktu widzenia organizacji – w zależności od 

potrzeb podmioty mogły korzystać z tablic ogłoszeń, gablot informacyjnych, publikować 

informacje na stronie internetowej. 

 

Ocena realizacji Programu współpracy 

Podsumowując realizację Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2016  należy stwierdzić, że działalność organizacji pozarządowych 

wpływa znacząco na jakość  życia mieszkańców gminy. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw 

organizacje przyczyniają się do kształtowania postaw obywatelskich. Natomiast wspieranie  

i konsultowanie działań podejmowanych przez samorząd pozwala zintensyfikować jego 

działalność na rzecz mieszkańców. 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Gminy Przecław, która zleca im realizację zadań 

publicznych z przekonaniem, że znając potrzeby społeczności lokalnej mogą je skutecznie  

i efektywnie realizować dla osiągnięcia ważnych celów społecznych. 

Ustalanie kierunków wzajemnej współpracy, określanie priorytetowych zadań do realizacji 

pozwoliło na stworzenie dogodnych warunków do zwiększania aktywności obywatelskiej  



i rozwiązywanie  problemów społecznych w środowisku lokalnym oraz umocnienia poczucia 

odpowiedzialności za swoje otoczenie i lokalną wspólnotę.  


