Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi w 2019r.”

Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr XLIX/275/18 Rady Miejskiej
w Dobiegniewie z dnia 15 listopada 2018r.
w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
io

wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi
stanowiącemu oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji
programu współpracy za rok poprzedni.
Projekt Programu został poddany pod konsultacje społeczne Zarządzeniem Burmistrza
Dobiegniewa nr 78/2018 z dnia 08 października 2018r w sprawie : ogłoszenia przeprowadzenie
konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019” w trybie określonym uchwałą nr II/6/2010 Rady Miejskiej
w Dobiegniewie z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Ogłoszenie

o

konsultacjach wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy

Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 zostały umieszczone
Informacji

Publicznej

oraz w siedzibie

w Biuletynie

Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie w

miejscu

przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń w dniu 08 października 2018r. Zainteresowane podmioty
otrzymały możliwość przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej lub pocztą
elektroniczną . W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne podmioty oraz nie wpłynęły
żadne wnioski i uwagi dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
zwany został przyjęty przez Radę Miejska w Dobiegniewie w dniu 15 listopada 2018 r.
uchwałą Nr XLIX/275/18.

CELE PROGRAMU:
1.

Celem głównym programu była efektywna i skuteczna realizacja przez Gminę Dobiegniew
zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców
Gminy Dobiegniew poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a
organizacjami pozarządowymi.

2.

Cele szczegółowe:
a) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego
środowiska,
b) integracja

i

wspólne

działanie

organizacji

pozarządowych

i

Gminy

dążące

do realizacji sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy,
c) promocja działalności organizacji pozarządowych,
d) pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań
publicznych,
e) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
f) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi Gminy.

ZASADY WSPÓŁPRACY:

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie opierała się na następujących
zasadach:
1) Pomocniczości

–

Gmina

udziela

pomocy

organizacjom

pozarządowym

w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami społeczeństwa,
2) Partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie
zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
3) Suwerenności stron – polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności
w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań,
4) Efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji
zadań publicznych,

5) Uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie
wykonywanych działań,
6) Jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

FORMY WSPÓŁPRACY :

1. Współpraca może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych może
odbywać się w formach:
1)

powierzania

wykonania

zadań

publicznych

wraz

z

udzieleniem

dotacji

zadań

publicznych

wraz

z

udzieleniem

dotacji

na finansowanie ich realizacji,
2)

wspierania

wykonania

na dofinansowanie ich realizacji.
3. Na realizację zadań zleconych planowano przeznaczyć w 2019 r. środki finansowe
w wysokości 119 000 zł. Ostateczną wysokość środków na realizację zadań zleconych określiła Rada
Miejska w uchwale budżetowej na rok 2019.
4. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym był
konkurs. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.
5. Organizacje pozarządowe mogły z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych w
trybie przewidzianym przez ustawę.
6. Współpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi w szczególności może polegać
na:
1) działaniach informacyjnych realizowanych poprzez:
a) publikowanie na stronach internetowych gminy wszelkich ważnych informacji
dotyczących

działań

podejmowanych

przez

gminę,

w

zakresie

współpracy

pozarządowe

Gminie

informacji

z organizacjami pozarządowymi,
b)

przekazywanie

przez

organizacje

o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej,

c) organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych, jako formy wymiany informacji na
temat

podejmowanych

działań,

możliwości

wymiany

doświadczeń

i spostrzeżeń, nawiązywania współpracy i koordynacji podejmowanych działań,
d) przekazywanie informacji za pośrednictwem lokalnych mediów o realizacji zadań
publicznych,
e) informowanie organizacji pozarządowych o możliwości pozyskiwania środków
na działalność z różnych źródeł.
2) organizacyjnej, realizowanej poprzez:
a) prowadzenie konsultacji, udzielanie informacji oraz pomocy w pozyskiwaniu środków
finansowych,
b) inicjowanie realizacji zadań publicznych,
c) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych
dla lokalnego środowiska,
d) udzielanie przez Gminę patronatów, opinii, rekomendacji, itp.,
e) partnerstwo Gminy w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,
f) opiniowanie i konsultowanie opracowań, analiz, programów i projektów aktów prawnych
w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań,
3) szkoleniowej, realizowanej poprzez:
a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych,
b) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania środków z
funduszy Unii Europejskiej,

Współpraca finansowa Gminy Dobiegniew z Organizacjami Pozarządowymi
Współpraca

finansowa

z

organizacjami

pozarządowymi

w

roku

2019

polegała

na wsparciu wykonania zadań organizacjom pozarządowym w formie konkursów ofert
oraz w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zwanym dalej pozakonkursowym.
Obejmowała zadania z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Dobiegniew
W roku 2019 przeprowadzono dwa konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu
upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobiegniew oraz na realizację zadania

publicznego pod nazwą obsługa Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej Dobiegniew
CUP 2019.
Konkursy merytorycznie przygotowywane były przez Referat Oświaty Kultury Sportu i Rekreacji Urzędu
Miejskiego w Dobiegniewie.
Wyboru ofert projektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy dokonywała Komisja
Konkursowa powołana do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarządzeniem Burmistrza
Dobiegniewa Nr 09/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i
sportu w 2019 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Dobiegniewa Nr 55/2019 z dnia 04.06.2019 r. w
sprawie

ogłoszenia

otwartego

konkursu

ofert

na

realizację

zadania

publicznego

pod nazwą obsługa Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej Dobiegniew CUP 2019.
Wybrane przez Komisję oferty przedstawiono Burmistrzowi Dobiegniewa jako rekomendowane do
dofinansowania. Ostateczną decyzję podjął Burmistrz.
W roku 2019 z budżetu Gminy Dobiegniew zrealizowano we współpracy z organizacjami
pozarządowymi 6 zadań na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 119 000 zł.
W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert na podstawie Zarządzenia Burmistrza Dobiegniew
nr 25/2019 z dnia 04.03.2019 r. w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobiegniew w 2019 r. dofinansowane zostały następujące zadania:
1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Błękitni Dobiegniew
dofinansowanie w kwocie 60 000zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Nazwa zadania: Upowszechnienie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu
Gminy Dobiegniew w 2019r
2. Stowarzyszenie Klub Sportowy Zorza Rolewice w Rolewicach
dofinansowanie w kwocie 10 500 zł (słownie dziesięć tysięcy pięćset złotych)
Nazwa zadania: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej
– udział w rozgrywkach i turniejach prowadzonych przez OZPN w Gorzowie Wlkp.
w 2019r
3. Stowarzyszenie Klub Sportowy Arka Mierzęcin
dofinansowanie w kwocie 12 500zł (słownie dwanaście tysięcy pięćset złotych)
Nazwa zadania: : Szkolenie piłkarskie mieszkańców Gminy Dobiegniew – udział w rozgrywkach
i turniejach organizowanych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej w 2019r

4. Stowarzyszenie Grać Fair Play Dobiegniew
dofinansowanie w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Nazwa zadania: Jestem Mistrzem – szkolenie w zakresie podniesienia kondycji fizycznej
umiejętności strategii i taktyki piłkarskiej młodzieży skupionej w stowarzyszeniu Grać Fair Play
podczas obozu szkoleniowego w miejscowości Długie
5. Uczniowski Klub Sportowy Dobiesław w Dobiegniewie
dofinansowanie w kwocie 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
Nazwa zadania: Dobiegniew wyzwala energię.
Z realizacji zadań 4 stowarzyszenia w pełni zrealizowały powierzone zadania i złożyły sprawozdania
w terminie określonym w umowie oraz na kwotę równą otrzymanej dotacji. Stowarzyszenie KS Zorza
Rolewice nie zrealizowało w pełni zadania określonego w umowie i na podstawie porozumienia
z dnia 16 września 2019 zwróciło niewykorzystana kwotę dotacji.
Rozstrzygnięcie drugiego konkursu ofert na podstawie Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa
Nr 65/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu
upowszechnienia kultury fizycznej i sportu pod nazwą obsługa Międzynarodowego Młodzieżowego
Turnieju Piłki Nożnej Dobiegniew CUP 2019 pozwoliło na zlecenie realizacji zadania dla jednej
organizacji z terenu Gminy Dobiegniew tj.: Stowarzyszeniu Błękitni Dobiegniew, które otrzymało
środki finansowe w kwocie 30 000zł. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania w
terminie określonym w umowie oraz na kwotę równą otrzymanej dotacji.
Na podstawie złożonych sprawozdań przez organizacje można wnioskować, że zadania realizowane
były prawidłowo zgodnie z założeniami i harmonogramami określonymi w złożonych ofertach.
W sprawozdaniach wykazały osiągnięcie zamierzonych celów oraz sposoby ich realizacji.

Współpraca

pozafinansowa

Gminy

Dobiegniew

z

organizacjami

pozarządowymi
W 2019 roku Gmina Dobiegniew wspólnie z organizacjami pozarządowymi zorganizowała
szereg działań dla mieszkańców miasta m.in.:
- wspólnie z Klubem Sportowym Błękitni Dobiegniew organizowała XXV edycję Międzynarodowego
Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej SALLER Dobiegniew CUP 2019 im. Kazimierza Górskiego
- Ochotnicza Straż Pożarna wspierała Gminę Dobiegniew w zapewnieniu bezpieczeństwa w tym
zabezpieczaniu ulic w trakcie imprez plenerowych, które organizowane były w ciągu roku zgodnie z
kalendarzem imprez kulturalno sportowych,

- udostępnianie dla stowarzyszeń z terenu Gminy Dobiegniew na preferencyjnych warunkach obiektów
użyteczności

publicznej

w

celu

realizacji

zadań

organizacji;

- Ochotnicza Straż Pożarna wielokrotnie organizowała pokazy sprzętu pożarniczego oraz pierwszej
pomocy podczas organizowanych przez Gminę imprez,
- Gmina Dobiegniew konsultowała z organizacjami pozarządowymi
projekty aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy (m.in. program współpracy),
-

W

ramach

współpracy

pozafinansowej

organizacje

miały

możliwość

przesyłać

do Referatu OKSR Urzędu Miejskiego informacje na temat różnorodnych działań, które zamieszczane
były na stronie internetowej miasta www.dobiegniew.pl , oraz w czasopiśmie społeczno-samorządowym
Ziemia Dobiegniewska. W ten sposób Gmina promowała i pomagała w tworzeniu dobrego wizerunku
organizacji pozarządowych,
- Gmina Dobiegniew pomagała także organizacjom pozarządowym poprzez: udostępnienie sprzętu
biurowego (faks, skaner, komputer, drukarka) dla celów statutowych organizacji, pomoc w dotarciu do
źródeł finansowania zewnętrznego, pomoc w sporządzeniu projektów i przygotowaniu wniosków o
dofinansowanie zewnętrzne.

Podsumowanie
Realizacja Programu Współpracy Gminy Dobiegniew z Organizacjami pozarządowymi na 2019
rok daje podstawę do wniosku, iż przyczynia się on do większej aktywności społecznej organizacji
pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków
Wspierając zadania

publiczne

Gmina

może

w

pełni wykorzystać

publicznych.

potencjał Organizacji,

aby efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności.
Dzięki kontynuowanej współpracy z organizacjami i dofinansowywaniu przez Gminę realizowanych
przez Organizacje zadań publicznych, budowane jest na wysokim poziomie aktywne partnerstwo
pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pożytku publicznego.
Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana
organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem.

Przygotował: Referat OKSR Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie. M. Pawłowski, S.Putek

