Gmina Krzyżanowice
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z realizacji Programu współpracy Gminy Krzyżanowice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
za rok 2013

Krzyżanowice, kwiecień 2014r.
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Wprowadzenie
Zgodnie z

ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego

i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) jednostka
samorządu terytorialnego prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Współpraca ta dotyczy sfery zadań publicznych wymienionych
w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami własnymi danej administracji publicznej.
Ustawodawca narzucił obowiązek uchwalania na dany rok programu współpracy jednostki
samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi po skonsultowaniu go z organizacjami
pozarządowymi, co wynika z art. 5a ust. 1 ustawy.
Przygotowanie i opracowanie Programu jest wynikiem kilkuletnich doświadczeń w tworzeniu
i realizacji programów współpracy w Gminie.
Program współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontriacie na 2013 rok przyjęty został Uchwałą Nr 0007.XXII.72.2012
Rady Gminy w

Krzyżanowicach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu

współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na 2013 rok /zmienioną następnie uchwałą

Nr 0007.XXIV.8.2013. Rady Gminy w Krzyżanowicach z dnia 31 stycznia 2013 roku/.
Projekt

Programu

współpracy

został

poddany

konsultacjom

na

podstawie

Uchwały

Nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje projektu Programu trwały od dnia 07 listopada 2012r. do dnia 21 listopada 2012 r.
oraz ponownie od 04 stycznia 2013r. do 18 stycznia 2013 r. Informacje o przeprowadzanych
konsultacjach zamieszczone były każdorazowo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanowice. Opinie, uwagi oraz propozycje zmian
wraz z ich uzasadnieniem można było zgłaszać

w formie

pisemnej

z

wykorzystaniem

formularza zamieszczonego na stronie www.bip.krzyzanowice.pl. W wyznaczonych terminach
nie wpłynęły żadne opinie, uwagi ani propozycje zmian do przedstawionego Programu.
Celem głównym Programu było zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą
mieszkańcy Gminy Krzyżanowice oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Krzyżanowice a organizacjami.
Natomiast celami szczegółowymi Programu było m.im.
- umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
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- budowanie społeczeństwa obywatelskiego

poprzez aktywizację

- prowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych

społeczności lokalnych,

działań oraz rozwiązań dzięki

dobremu rozpoznaniu przez organizacje pozarządowe występujących potrzeb społecznych,
- sprawniejsze i lepsze wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych,
- stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,
- włączenie zainteresowanych organizacji do realizacji programów służących rozwojowi Gminy.
Prowadzona współpraca Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami

wymienionymi

i o wolontariacie

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

opierała się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Współpraca

Gminy Krzyżanowice z organizacjami obejmowała współpracę o charakterze

finansowym i pozafinansowym.

Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych
Współpraca o charakterze finansowym Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie polegała na zlecaniu zadań publicznych w formie ich
wspierania wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych
konkursów ofert ogłaszanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
W 2013 roku ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert w następujących dziedzinach:
I Pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
II Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
III Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy
Ogłoszenia o organizowanych przez Gminę konkursach na realizację zadań publicznych
zamieszczone były na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzyżanowice, na stronie
internetowej Urzędu Gminy Krzyżanowice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Krzyżanowice Wójt powołał Komisje Konkursowe.
Łączna wysokość środków przeznaczonych na dotacje w ramach konkursów ofert w roku 2013
wyniosła: 354.000,00 zł.
W trzech konkursach wpłynęło łącznie 10 ofert. Wszystkie spełniały formalne i merytoryczne
kryteria oceny zawarte w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych. Przyznano 10 dotacji,
jednocześnie zawarto 10 umów z organizacjami pozarządowymi, na łączną kwotę 354.000,00 zł.
(co stanowi 100% kwoty przeznaczonej w budżecie na dotacje).
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Poniżej przestawiono wykaz dotacji przyznanych przez Wójta Gminy Krzyżanowice w ramach
ogłoszonych konkursów ofert.
I. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Krzyżanowice w 2013 r. w dziedzinie
pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
Na realizację ofert wyłonionych w tym konkursie Wójt Gminy przeznaczył kwotę: 114.000,00 zł.
Liczba złożonych ofert: 1
Ilość odrzuconych ofert: 0
Ilość podpisanych umów: 1

Lp.

1

Nazwa oferenta

Caritas Diecezji Opolskiej
45-010 Opole ul. Szpitalna 5A
- Stacja Opieki Caritas w
Tworkowie ul. Zamkowa 50
- Gabinet Rehabilitacyjny w
Tworkowie ul. Zamkowa 50

Nazwa zadania

„Nowoczesna opieka nad
chorym w domu w ramach
kompetencji pielęgniarek
środowiskowo-rodzinnych
i rehabilitacja osób
niepełnosprawnych”

Wnioskowana
kwota
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

114.000,00 zł.

114.000,00 zł.

II. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Krzyżanowice w 2013 r. w dziedzinie
Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
Na realizację ofert wyłonionych w tym konkursie Wójt Gminy przeznaczył kwotę: 10.000,00 zł.
Liczba złożonych ofert: 2
Ilość odrzuconych ofert: 0
Ilość podpisanych umów: 2

Lp.

1

2

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Pielęgnacja i prezentacja
Niemców Województwa Śląskiego kultury regionu”
47-400 Racibórz ul. Wczasowa 3
- TSKN Koło Terenowe nr 25
Tworków
Polski Związek
Emerytów,Rencistów i Inwalidów,
Zarząd Oddziału Rejonowego w
Raciborzu
47-400 Racibórz ul. Staszica 27
- Koło Krzyżanowice
- Koło Tworków
- Koło Chałupki

„Zbiorowe potrzeby
mieszkańców Gminy
z zakresu kultury”
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Wnioskowana
kwota
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

4.000,00 zł.

4.000,00 zł.

6.000,00 zł.

6.000,00 zł.

III.

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne

Gminy Krzyżanowice w 2013 r.

w dziedzinie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży
i mieszkańców Gminy;
Na realizację ofert wyłonionych w tym konkursie Wójt Gminy przeznaczył kwotę: 230.000,00 zł.
Liczba złożonych ofert: 7
Ilość odrzuconych ofert: 0
Ilość podpisanych umów: 7
Lp.

Nazwa oferenta

1. Ludowy Klub Sportowy Tworków
ul. Główna 70A
47-451 Tworków

Nazwa zadania

Krzewienie kultury fizycznej,
zdrowego stylu życia oraz
rekreacji wśród dzieci,
młodzieży i pozostałych
mieszkańców sołectwa
Tworków”

2. Ludowy Klub Sportowy Zabełków Krzewienie kultury
Zabełków ul. Raciborska
fizycznej, zdrowego stylu
47-460 Chałupki
życia oraz rekreacji wśród
dzieci, młodzieży
i pozostałych mieszkańców
sołectwa Zabełków”
3.

Ludowy Klub Sportowy
Bieńkowice
Bieńkowice ul. Raciborska 86
47-451 Tworków

„Krzewienie kultury
fizycznej, zdrowego stylu
życia oraz rekreacji wśród
dzieci, młodzieży
i pozostałych mieszkańców
sołectwa Bieńkowice”

4. Ludowy Klub Sportowy Chałupki
Chałupki ul. Powstańców Śl. 26
47-460 Chałupki

„Krzewienie kultury
fizycznej, zdrowego stylu
życia oraz rekreacji wśród
dzieci, młodzieży
i pozostałych mieszkańców
sołectwa Chałupki”

5. Ludowy Klub Sportowy
Owsiszcze
Owsiszcze ul. Sportowa 1
47-450 Krzyżanowice

„Krzewienie kultury
fizycznej, zdrowego stylu
życia oraz rekreacji wśród
dzieci, młodzieży
i pozostałych mieszkańców
sołectwa Owsiszcze”

6. Ludowy Klub Sportowy
Krzyżanowice
Krzyżanowice ul. Dworcowa 12A
47-450 Krzyżanowice

„Krzewienie kultury
fizycznej i sportu oraz
zdrowego stylu życia
wśród dzieci, młodzieży
oraz mieszkańców wsi
Krzyżanowice"
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Wnioskowana
kwota
dotacji

Kwota
przyznanej
dotacji

79.000,00 zł.

43.000,00 zł.

57.000,00 zł.

32.000,00 zł.

50.000,00 zł.

27.000,00 zł.

81.000,00 zł.

35.000,00 zł.

110.000,00 zł.

31.500,00 zł.

74.366,00 zł.

49.500,00 zł.

7. Ludowy Klub Sportowy „Ruch”
Bolesław
Bolesław ul. Tworkowska 40
47-451 Tworków

„Upowszechnianie kultury
fizycznej
i sportu wśród
dzieci,
młodzieży
oraz
wszystkich
mieszkańców
sołectwa Bolesław”

15.100,00 zł.

12.000,00 zł.

2,8%

32,2%

kultura fizyczna, sport
pomoc społeczna, zdrowie
działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych
kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

65,0%

Wykres:

procentowy udział środków finansowych przekazanych na zadania publiczne z budżetu Gminy Krzyżanowice

w roku 2013 w ramach otwartych konkursów ofert w poszczególnych dziedzinach.

Ponadto w roku 2013 na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu
ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano
z budżetu środki finansowe w wysokości 3.352,80 zł.

Dotację na dofinansowanie realizacji

zadania publicznego pn. "Budowa placyku jordanowskiego w Zabełkowie" otrzymała Ochotnicza
Straż Pożarna w Zabełkowie .
Zgodnie z zawartymi umowami, realizatorzy poszczególnych zadań złożyli sprawozdania oraz
rozliczenia z wykorzystania dotacji. Wszystkie zostały zweryfikowane pozytywnie.
W roku 2013 przeprowadzono kontrole będących w trakcie realizacji zadań, realizowanych
przez organizacje pozarządowe, w ramach umów zawartych w 2013 r. Kontrole prowadzone były
w terminach od października do grudnia 2013 r.

Skontrolowano 2 podmioty. Podczas kontroli

sprawdzano w szczególności stan realizacji zadania, zgodność realizacji zadania z przedłożonym
w ofercie harmonogramem, efektywność, rzetelność i jakość wykonywanych zadań, a także
prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
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Współpraca o charakterze pozafinansowym
Gmina Krzyżanowice w 2013 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach
pozafinansowych.
W ramach współpracy pozafinansowej organizacje miały możliwość przysyłania do Urzędu
Gminy w Krzyżanowicach informacji na temat różnorodnych działań, które zamieszczane były na
stronie internetowej gminy (www.krzyzanowice.pl) oraz przekazywane do magazynu informacyjno reklamowego Gminy Krzyżanowice "Krzyżanowickie Gminne Wieści". W ten sposób Gmina
promowała i pomagała w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji pozarządowych.
Organizacje pozarządowe na bieżąco informowane były o wszelkich planowanych kierunkach
działalności Gminy i realizowanych zadaniach poprzez stronę internetową oraz spotkania
przedstawicieli organizacji pozarządowych z Wójtem Gminy.
Gmina Krzyżanowice konsultowała z organizacjami pozarządowymi projekty aktów
normatywnych dotyczących sfer współpracy (m.in. program współpracy). Informowano o sesjach
Rady Gminy i posiedzeniach Komisji, podczas których omawiane były zagadnienia związane
z działalnością statutową organizacji pozarządowych w zakresie realizowania zadań publicznych.
Pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych i Promocji

tutejszego urzędu przekazywali

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom informacje o

możliwościach pozyskiwania

środków zewnętrznych na ich działalność. Dodatkowo udzielali pomocy w organizowaniu szkoleń,
konferencji,

forum,

funkcjonowania

wymiany

organizacji.

doświadczeń
Organizacje

mających
mogły

na

także

celu

podniesienie

uzyskać

sprawności

merytoryczną

pomoc

w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie zewnętrzne oraz w przygotowaniu i powieleniu
materiałów dotyczących wniosków o środki zewnętrzne i innych materiałów tematycznych.
Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne
przy

prowadzonych

przedsięwzięciach

poprzez

wynajmowanie

lub

użyczenie

sprzętu,

pomieszczeń i obiektów komunalnych umożliwiających organizację zajęć, zawodów oraz imprez
sportowych i rekreacyjnych.

Podsumowanie
Program współpracy był wyrazem polityki władz Gminy Krzyżanowice wobec organizacji
pozarządowych zmierzającej do zapewnienia im możliwości działania na terenie Gminy
Krzyżanowice. Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do
zwiększania aktywności społecznej, prowadzenie ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz
mieszkańców, uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe
struktury, a także zwiększeniu udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
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Pozytywne

nastawienie, chęć współpracy samorządu

oraz

pomoc

finansowa

i pozafinansowa udzielona organizacjom pozarządowym pozytywnie wpłynęła na kontakty
i wzajemne relacje z trzecim sektorem.
Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów.
Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe
a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy i członków organizacji.
Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki swoim staraniom wsparcie finansowe od sponsorów
prywatnych, z funduszy europejskich czy innych programów.
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

Wójt Gminy

Krzyżanowice w terminie do 30 kwietnia każdego roku obowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Powyższe sprawozdanie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
jego pełnej treści na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Krzyżanowice.

opracowała:
Danuta Kühn
Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gruntami.
Krzyżanowice, dnia 16 kwietnia 2014 r
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