UCHWAŁA NR XIX.109.2016
RADY GMINY ZBÓJNO
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Zbójno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2015 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zbójno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Pankiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XIX.109.2016
Rady Gminy Zbójno
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zbójno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, za 2015 rok.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje
jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność
Pożytku publicznego. W Gminie Zbójno działają obecnie następujące organizacje, tj.: Stowarzyszenie
,,Kobiety na rzecz Działynia’’, Towarzystwo Rozwoju Wsi Wielgie i Okolic, Stowarzyszenie Aktywnych na
rzecz wsi Obory i Okolic, Stowarzyszenie Mieszkańców Sitna, Stowarzyszenie ,,Czas dla Zbójna’’,
Towarzystwo Przyjaciół Ruża i Okolic, Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rozwoju i Edukacji Uczniów
Publicznego Gimnazjum w Zbójnie, Gminny Klub Sportowy Pogrom Zbójno oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Wsi Działyń i Zespołu Szkół Szkoła Marzeń.
Podmioty te realizują swoje cele poprzez:
· organizowanie życia społecznego, kulturalnego, w szczególności organizowanie spotkań, prelekcji,
warsztatów i konferencji będących płaszczyzną wymiany poglądów oraz upowszechniania wiedzy i wartości, a
także organizowanie dyskusji, sympozjów i innych form działalności, mających na celu podnoszenie kultury
życia społecznego;
· organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów;
· inspirowanie różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej, sportu, pomocy
inspirowanie różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej, sportu, pomocy
społecznej, oświaty i wychowania;
· powołanie i prowadzenie wiejskiej świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży;
· promocje i organizacje wolontariatu;
· inicjowanie i pobudzanie oraz popieranie działalności oświatowej i rozrywkowej;
· działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
· ochronę i promocję zdrowia;
· wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;
· współdziałanie z administracją publiczną i samorządem lokalnym, a także innymi instytucjami i osobami
w celach statutowych.
W 2015 roku Gmina Zbójno współpracowała z organizacjami pozarządowymi w charakterze finansowym i
pozafinansowym.
Gmina Zbójno prowadziła bazę danych organizacji pozarządowych Wykorzystywaną do aktywizacji
sektora pozarządowego poprzez rozpowszechnianie informacji o potencjalnych działaniach.
Dane zawarte w bazie wykorzystywane były do przesyłania zaproszeń na tematyczne konferencje,
seminaria, warsztaty, promowanie działań lokalnych organizacji pozarządowych. Baza prowadzona była na
podstawie informacji zebranych od przedstawicieli organizacji pozarządowych. W 2015 roku Gmina Zbójno
pomagała stowarzyszeniom w bieżących sprawach dotyczących ich działalności, m. in. dokumentacji,
księgowości, rozliczenia projektów. Z organizacjami tymi również konsultowane były akty prawa
miejscowego. W dniu 6 września 2015 r. odbyły się Dożynki Gminne w miejscowości Wielgie. Wszystkie
stowarzyszenia wzięły aktywny udział w przygotowaniu tej uroczystości. W dniach 17 i 18 grudnia 2015 r.
odbyły się spotkania wigilijne dla osób samotnych i starszych w miejscowościach: Wielgie i Ruże,
przygotowane przy aktywnym udziale stowarzyszeń działających terenie Gminy Zbójno. Na ten cel
przeznaczono kwotę 5.000,00 zł (wkład własny budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). W spotkanie
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to zaangażowały się również dzieci ze szkół Gminy Zbójno, przygotowując przedstawienie wigilijne i
upominki dla uczestników spotkania.W 2015 r. Gmina Zbójno udostępniała także nieodpłatnie lokale
organizacjom pozarządowym.
W 2015 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją
zadań Gminy Zbójno w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
Zostało złożonych sześć ofert – po jednej od każdej organizacji pozarządowej. Na wsparcie realizacji zadania
publicznego z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
zostały przekazane środki finansowe w wysokości 27.000,00 zł. Otrzymały je stowarzyszenia: ,,Kobiety na
rzecz Działynia’’ (kwota 6.000,00 zł), Towarzystwo Rozwoju Wsi Wielgie
i Okolic (5.500,00 zł, zwrot
niewykorzystanej dotacji 57,72 zł), Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rozwoju i Edukacji Uczniów
Publicznego Gimnazjum w Zbójnie (kwota 5.500,00 zł), Stowarzyszenie ,,Czas dla Zbójna’’ (kwota
3.000,00 zł), Stowarzyszenie Mieszkańców Sitna (kwota 2.000,00, zwrot niewykorzystanej dotacji 57,72 zł),
Stowarzyszenie Aktywnych na Rzecz Wsi Obory i Okolic (kwota 2.200,00 zł). W ramach powyższego
zadania, w okresie od maja 2015 roku do końca października 2015 roku, prowadzone były zajęcia
świetlicowe z elementami profilaktyki, m. in.: uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków, środków
psychoaktywnych a także telewizji, internetu, przez osoby z przygotowaniem pedagogicznym. Poza nauką
dzieci grały w różne gry, układały puzzle, rysowały. Część zajęć była nakierowana na rozwój ruchowy. W
2015 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych na wykonywanie zadań
publicznych w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Zbójno. Ofertę złożył i zadanie realizował
Gminny Klub Sportowy Pogrom Zbójno (kwota 14.000,00). Zadanie kierowane było do dzieci i młodzieży.
Gmina Zbójno nadzorowała wykonywanie powyższych usług oraz cały czas służyła pomocą przy ich
realizacji.

Id: 6335DB02-87B4-45A5-9CDA-3945FBB18205. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje
jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność
Pożytku publicznego. Zgodnie z art. 5a Wójt przekazuje do dnia 30 kwietnia sprawozdanie
z realizacji
Programu, Radzie Gminy Zbójno. Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji programu
współpracy Gminy Zbójno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest podsumowaniem
współpracy Gminy Zbójno z organizacjami pozarządowymi.
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