GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI

Sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp.
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego,
za 2016 rok.

Książ Wlkp., 13 kwietnia 2017 r.

1. Wstęp
Zgodnie z założeniami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) - zwaną dalej Ustawą, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest
obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować
w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok poprzedni.
Roczny Program Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2016, zwany dalej Programem, został przyjęty Uchwałą Nr XIV/84/2015
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015r. W myśl art. 5a ust.1 Ustawy projekt
Programu został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w Ustawy. Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia
swojej opinii oraz wnoszenia poprawek do przygotowanego projektu. We wskazanym do konsultacji
terminie tj. od 27 października do 10 listopada 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
wpłynęła jedna opinia dotycząca treści Programu, wystosowana przez Stowarzyszenie Nasza Gmina.
Część zgłoszonych w niej uwag została uwzględniona w treści Programu.
Przedmiotowy Program miał za zadanie regulować współpracę pomiędzy samorządem Gminy
Książ Wlkp., a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Program określał m. in.:
1) zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, którymi są:
a) zasada pomocniczości;
b) zasada suwerenności stron;
c) zasada partnerstwa;
d) zasada efektywności;
e) zasada uczciwej konkurencji;
f) zasada jawności;
g) zakres przedmiotowy współpracy;
2) formy współpracy;
3) priorytetowe zadania publiczne, w następujących sferach:
a) w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;
b) w sferze działalności charytatywnej i wolontariatu;
c) w sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
d) w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
e) w sferze działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
f) w sferze podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) okres i sposób realizacji Programu;
5) wysokość środków planowanych na realizację Programu.
Jednym z elementów Programu było określenie celu głównego i celów szczegółowych. Jako
cel główny w gminnym Programie wskazano zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy
Książ Wlkp. oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie
i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami. Natomiast jako cele szczegółowe
przyjęto:
1) poprawę jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy;
2) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
3) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych;
4) integrację organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych;
5) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu;
6) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.

Program w szczególności sprzyjał kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy
pomiędzy Gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Ponadto, wspomagał rozwój tych organizacji, a także umożliwiał zlecanie im realizacji zadań
publicznych oraz stwarzał mieszkańcom Gminy szansę poszerzenia aktywności społecznej.
2. Finansowa strona realizacji Programu – wspieranie realizacji zadań publicznych
Współpraca finansowa Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi polegała przede
wszystkim na udzieleniu organizacjom dotacji na realizację zadań w formie wspierania wykonywania
zadań własnych samorządu. Wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach Programu nastąpiło
poprzez ogłoszenie dwóch konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Książ
Wlkp. Jeden z nich przeprowadzony został przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.,
natomiast drugi - przez Urząd Miejski w Książu Wlkp. Zgodnie z przesłankami art. 13 ust. 3,
ogłoszenia o konkursach ukazały się na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. jak również na tablicy ogłoszeń
znajdującej się w siedzibie Urzędu.
W roku 2015 Zarządzeniem Nr 191/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 17 listopada 2015r.
ogłoszony został otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na rok 2016. Wysokość środków
przeznaczonych na realizację zadań publicznych wynosiła 48 000,00 zł. Konkurs miał na celu
wyłonienie ofert i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w zakresie
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób z terenu Gminy Książ Wlkp. Procedurę konkursową
realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. Konkurs ogłoszony został na następujące
zadania:
Zadanie Nr 1 – Zapewnienie usług opiekuńczych świadczonych w domach osób
zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wlkp., które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – kwota 35 000,00 zł;
Zadanie Nr 2 – Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w domach osób zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wlkp. – kwota 13 000,00 zł.
W ramach w/w konkursu, we wskazanym terminie tj. do 18 grudnia 2015r., do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. wpłynęła 1 oferta na realizację przedmiotowych zadań złożona
przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy „Stowarzyszenie Charytatywne
w Poznaniu”. Komisja Konkursowa powołana w/w Zarządzeniem, po dokonaniu weryfikacji ofert
zgodnie z Kartą indywidualną oceny ofert, stwierdzała, że oferta jest prawidłowa pod względem
formalnym oraz odpowiada zakresom rzeczowym zleconych zadań. Oferta została zaakceptowana
przez Burmistrza Książa Wlkp. W związku z powyższym, podpisano umowę z wybranym oferentem
na realizację w/w zadań. W roku 2016, po podpisaniu stosownego aneksu do w/w umowy,
na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano następujące kwoty:
Lp.

1.

2.

Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Wnioskowana
kwota

Polski Komitet
Pomocy Społecznej
Zarząd Okręgowy
„Stowarzyszenie
Charytatywne
w Poznaniu”.
Polski Komitet
Pomocy Społecznej
Zarząd Okręgowy
„Stowarzyszenie
Charytatywne
w Poznaniu”.

Zapewnienie usług opiekuńczych
świadczonych w domach osób
zamieszkałych na terenie Gminy Książ
Wlkp., które z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn wymagają pomocy
innych osób, a są jej pozbawione

31 236,00 zł

Zapewnienie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w domach osób
zamieszkałych na terenie Gminy
Książ Wlkp.

13 203,00 zł

W roku 2016 Zarządzeniem Burmistrza Książa Wlkp. Nr 8/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.
ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp.,
na 2016 rok. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych wynosiła 26 000,00
zł. Konkurs miał na celu wyłonić oferty oraz wesprzeć organizacje pozarządowe w realizacji zadań
publicznych głównie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Realizacja tych zadań
miała z kolei podnieść aktywność fizyczną mieszkańców oraz poprawić warunki do jej rozwijania,
a także uatrakcyjnić ofertę kulturalno-patriotyczną dla mieszkańców Gminy. Cele miały być
osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:
Zadanie Nr 1 – Prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach dla mieszkańców
Gminy Książ Wlkp. – w szczególności: szkoleń sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych,
organizacji obozów rekreacyjnych i sportowych, udziału zawodników w regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych zawodach sportowych – kwota 11 000,00 zł;
Zadanie Nr 2 – Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych
oraz kulturalno-patriotycznych dla mieszkańców Gminy Książ Wlkp. – w szczególności: rozgrywek,
turniejów, spartakiad, festynów, pokazów, imprez na szczeblu międzygminnym i powiatowym –
kwota 15 000,00 zł.
W ramach w/w konkursu do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 6 ofert:
na Zadanie nr 1
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa i charakterystyka zadania

1.

Gminny Szkolny Związek
Sportowy w Książu Wlkp.

Prowadzenie systemu rozgrywek sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Książ Wlkp. organizacja
obozu sportowego dla uzdolnionej sportowo młodzieży

2.

Stowarzyszenie Miłośników
Sztuk Walki „Leo”

„Sporty walki trenujemy – zdrowo żyjemy!”
na Zadanie nr 2

Lp.
1.

2.

Nazwa organizacji
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Turystyki i Rekreacji Wodnej
WARTA
Stowarzyszenie Amatorskie
Zespoły Sportowe Gminy Książ
Wlkp. „Klasa W”

Nazwa i charakterystyka zadania
17. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2016
Organizacja rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Gminy
Książ Wlkp.

3.

Koło PZW nr 18
w Książu Wlkp.

Turnieje wędkarsko-ekologiczne dla dzieci, młodzieży
oraz zawody wędkarskie dla seniorów w Gminie Książ
Wlkp.

4.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
im. Bohaterów Wiosny Ludów
w Książu Wlkp.

Turniej strzelecki dla mieszkańców Gminy Książ Wlkp.
pn. „Strzelanie żniwne”

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Książa Wlkp. Nr 27/2016 z dnia
23 lutego 2016 r. zaopiniowała pozytywnie wszystkie złożone oferty. Burmistrz Książa Wlkp.
zatwierdził wysokość dotacji na realizację zadań publicznych w następujących kwotach:

Lp.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Nazwa organizacji

Gminny Szkolny Związek
Sportowy w Książu Wlkp.
Stowarzyszenie Miłośników
Sztuk Walki „Leo”
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Turystyki i Rekreacji Wodnej
WARTA
Stowarzyszenie Amatorskie
Zespoły Sportowe Gminy Książ
Wlkp. „Klasa W”
Koło PZW nr 18
w Książu Wlkp.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
im. Bohaterów Wiosny Ludów
w Książu Wlkp.

Przyznana
kwota dotacji

Wysokość
środków
finansowych
własnych

Wysokość
wkładu
osobowego
(w tym pracy
społecznej oraz
wolontariatu)

8 910,00 zł

9 846,28 zł

4 900,00 zł

2 090,00 zł

700,00 zł

4 200,00 zł

1 500,00 zł

28 012,72 zł

-

7 500,00 zł

1 000,00 zł

-

4 000,00 zł

3 877,05 zł

4 000,00 zł

2 000,00 zł

1 300,00 zł

200,00 zł

W rezultacie powyższej procedury, po przedłożeniu zaktualizowanych kosztorysów
i harmonogramów, podpisano i zrealizowano sześć Umów o wsparcie realizacji zadań publicznych
z w/w organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 26 000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadań
publicznych wszystkie w/w organizacje złożyły sprawozdania końcowe z wykonania zadania
publicznego, rozliczając tym samym otrzymane środki finansowe.
3. Niefinansowe formy współpracy i dodatkowe informacje
Pozafinansowe formy współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami dotyczyły przede
wszystkim sfery informacyjnej, organizacyjnej i szkoleniowej, a realizowane były między innymi
poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo informacyjnych, informowanie organizacji
pozarządowych o planowanych kierunkach działań oraz możliwości pozyskania środków finansowych
- odbywało się to drogą elektroniczną, w sposób zwyczajowo przyjęty (poczta tradycyjna, tablice
ogłoszeń, sesje Rady Miejskiej) oraz w formie bezpośrednich kontaktów, jak również poprzez
publikowanie informacji na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu.
1) na stronie internetowej Gminy pojawiły się informacje dotyczące m.in.:
a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp.
na rok 2016 (w dniu 1 lutego 2016 r.);
b) spotkania informacyjnego w sprawie prawnych aspektów funkcjonowania organizacji
pozarządowych (w dniu 11 lutego 2016 r.);
c) możliwości pozyskania przez organizacje pozarządowe środków w ramach Konkursu
Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016 (w dniu 14 marca 2016 r.);
d) spotkania informacyjnego z przedstawicielami Centrum PISOP w sprawie nowoczesnych
technologii dla organizacji pozarządowych (w dniu 19 kwietnia 2016 r.);
e) możliwości pozyskania przez organizacje pozarządowe środków w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Nasza wieś,
naszą wspólną sprawą (w dniu 4 maja 2016 r.);
f) spotkania dla organizacji pozarządowych z cyklu „Środa z Funduszami” w Jarocinie (w dniu
23 maja 2016 r.);
g) spotkania doradczo - szkoleniowego z przedstawicielami Lider Zielonej Wielkopolski LGD
w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych dla organizacji pozarządowych
(w dniu 22 września 2016 r.);

h) spotkania z przedstawicielami Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji
Pozarządowych w sprawie możliwości uzyskania wsparcia finansowego poprzez udział
w konkursach grantowych oraz rozpoznania potrzeb społeczności lokalnej (w dniu
28 września 2016 r.);
i) dyżuru doradczego Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji
Pozarządowych dla organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością
społeczną (w dniu 16 listopada 2016 r.);
j) seminarium dla organizacji pozarządowych w sprawie wypełniania nowych wzorów ofert
na realizację zadań publicznych (w dniu 28 grudnia 2016 r.);
k) dyżuru doradczego dla organizacji pozarządowych z przedstawicielami Wielkopolskiej Rady
Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych (w dniu 28 grudnia 2016 r.);
l) konsultacji społecznych aktów prawa miejscowego (w dniu 5 lutego 2016r., 3 marca 2016r.,
4 i 27 października 2016r. oraz 24 listopada 2016 r.).
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pojawiły się informacje dotyczące m.in.:
a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp.
na rok 2016 (w dniu 1 lutego 2016 r.);
b) konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2016
r. (w dniu 5 lutego 2016 r.);
c) konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania (w dniu 4 marca 2016 r.);
d) wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp.
na 2016 rok (w dniu 4 maja 2016 r.);
e) konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ
Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej (w dniu 4 października 2016 r.);
f) konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 (w dniu 27 października
2016r.);
g) konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystywania (w dniu 27 października 2016r.);
h) Rocznym Programie Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2017 (w dniu 21 listopada 2016 r.);
i) konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystywania (w dniu 24 listopada 2016r.).
3) zorganizowano cykl spotkań dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób
zainteresowanych działaniami społecznymi:
a) 15 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami LGD Lidera Zielonej Wielkopolski
skierowane do lokalnych organizacji pozarządowych, które miało charakter informacyjnoszkoleniowy i dotyczyło zagadnień prawno-księgowych oraz możliwości pozyskania przez
organizacje środków finansowych w ramach LGD Lidera Zielonej Wielkopolski (obecnych
było 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych);
b) 03 sierpnia 2016 r. odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Wielkopolskiej Rady
Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych w sprawie możliwości nawiązania
współpracy w ramach wspierania organizacji pozarządowych w działaniu (obecni byli
przedstawiciele Gminy Książ Wlkp.);
c) 10 sierpnia 2016 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Aktywności Lokalnej
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Książ Wlkp. ośrodka świetlicowego dla młodzieży

oraz możliwości nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach uzyskania
dofinansowań i wsparcia młodzieży (obecni byli przedstawiciele Gminy Książ Wlkp.);
d) 28 września 2016 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami LGD Lidera Zielonej
Wielkopolski skierowane do lokalnych organizacji pozarządowych, które miało charakter
informacyjno-szkoleniowy i dotyczyło możliwości uzyskania środków finansowych
przez organizacje pozarządowe (uczestniczył 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych);
e) 10 października 2016 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Książa Wlkp. z Sołtysami, a zaraz
po nim - spotkanie dla sołtysów oraz organizacji pozarządowych z przedstawicielką
Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych. Spotkanie
dotyczyło możliwości pozyskania środków finansowych oraz rozpoznania potrzeb
społeczności lokalnej (uczestniczyło 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz 13 sołtysów).
3) organizacje pozarządowe, otrzymywały informacje pocztą elektroniczną m.in. o:
a) ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wolontariat szkolny”
organizowanego przez MEN (w dniu 4 maja 2016 r.);
b) ogłoszeniu IV edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Nasza Wieś
wspólną sprawą organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego (w dniu
4 maja 2016 r.);
c) spotkaniu informacyjnym Środa z Funduszami organizowanym przez Lokalny Punkt
Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie (w dniu 23 maja 2016r.);
d) możliwości pozyskania środków w ramach Konkursu Na dobry początek! organizowanego
przez Fundację BGK (w dniu 22 lipca 2016 r.);
e) Konkursie Grantowym 2016 organizowanym przez Kulczyk Foundation (w dniu
22 lipca 2016r.);
f) Konkursie Razem Bezpieczniej organizowanym przez Urząd Wojewódzki (w dniu
22 lipca 2017 r.);
g) II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji
w 2016 roku organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(w dniu 26 lipca 2016 r.);
h) Programie "KLUB” organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (w dniu
2 sierpnia 2016 r.);
i) informację w imieniu WRK ZOP z prośbą o wypełnienie ankiety na temat zapotrzebowania
szkoleniowego (w dniu 16 sierpnia 2016 r. i 5 września 2016 r.) – otrzymano zwrotnie
4 ankiety;
j) Programie Dzwonek na obiad organizowanym przez Fundację Być Bardziej (w dniu
26 lipca 2016 r. i 29 sierpnia 2016 r.);
k) Programie MULTIMEDIALNA SZKOŁA - NOWOCZESNA EDUKACJA, organizowanym
przez Studium Prawa Europejskiego (w dniu 22 sierpnia 2016 r.);
l) Konkursie „Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole” organizowanym przez Studium Prawa
Europejskiego (w dniu 5 września 2016r.);
m) Programie „Bezpieczna droga do szkoły” oraz „Bezpieczna droga do przedszkola,
organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego (w dniu 5 września 2016 r.);
n) Programie „Chrońmy dzieci” organizowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom (w dniu
5 września 2016 r.);
o) Programie Bank Ambitnej Młodzieży organizowanym przez Fundacje Banku Zachodniego
WBK (w dniu 6 września 2016 r.);
p) spotkaniu szkoleniowo – doradczym z przedstawicielami Lidera Zielonej Wielkopolski LGD
(w dniu 22 września 2016 r.);
q) konkursie ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
4 priorytetów (w dniu 23 września 2016 r.);

r) V edycji konkursu pn. „Spółdzielnia pomysłów”, organizowanego przez SGB- Bank (w dniu
16 października 2016 r.);
s) konkursie „Postaw na Słońce” skierowanym do uczniów gimnazjów (w dniu
15 listopada 2016r.);
t) ogłoszeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów na rok 2017
z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej, literatury i promocji czytelnictwa,
dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury (w dniu 17 listopada 2016r.);
u) kolejnej edycji Konkursu Grantowego organizowanego przez Kulczyk Foundation 2016/2
dotyczącego możliwości uzyskania dofinansowania do projektów infrastrukturalnych (w dniu
17 listopada 2016 r.);
4) organizacje pozarządowe otrzymywały informacje pocztą tradycyjną. W roku 2016 wysłano:
a) zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami Lider Zielonej Wielkopolski LGD
dla organizacji pozarządowych (wysłano w dniu 18 stycznia 2016r.);
b) zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Książ Wlkp. w 2016 r. (wysłano w dniu 5 lutego 2016 r.);
c) zaproszenie do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania (wysłano w dniu 2 marca 2016 r.);
d) pisma z prośbą o aktualizacje danych oraz z informacją o możliwości otrzymywania drogą
elektroniczną informacji dotyczących konkursów grantowych, skierowane do działających
na terenie Gminy Książ Wlkp. stowarzyszeń i organizacji ujętych Ewidencji Starostwa
Powiatowego w Śremie (wysłano w dniu 4 sierpnia 2016 r. do 6 organizacji – otrzymano
1 odpowiedź zwrotną);
e) zaproszenie na spotkanie z przedstawicielką Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku
Organizacji Pozarządowych (wysłano w dniu 28 września 2016r.);
f) zaproszenie do konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu
udzielania i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej (wysłano w dniu 4 października 2016 r.);
g) zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy
Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
(wysłano w dniu 27 października 2016r.);
h) informację dla Ochotniczych Straży Pożarnych o możliwości otrzymywania drogą
elektroniczną informacji dotyczących konkursów grantowych (wysłano w dniu
27 października 2016r. do 6 Ochotniczych Straży Pożarnych – 2 z nich wyraziły chęć
otrzymywania informacji – Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstowie i Kołacinie);
i) zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystywania. (wysłano w dniu 28 października 2016r.);
j) zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystywania (w dniu 24 listopada 2016r.);
k) zaproszenie na styczniowe seminarium dla organizacji pozarządowych w sprawie wypełniania
nowych wzorów ofert na realizację zadań publicznych oraz informację dotyczącą dyżuru
doradczego dla organizacji pozarządowych z przedstawicielami Wielkopolskiej Rady
Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych (wysłano w dniu 28 grudnia 2016 r.).
5) konsultowano z organizacjami pozarządowymi akty prawa miejscowego. Konsultacje aktów
prawnych odbywały się według zasad trybu określonych w uchwale Nr XLVIII/321/2010 Rady
Miejskiej Książu Wlkp. z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 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. W 2016 r. realizowano procedurę konsultacji następujących projektów
uchwał:
a) projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Książ Wlkp. w 2016 r. (termin
konsultacji: od 5 lutego 2016 r. do 19 lutego 2016 r.) – w wyznaczonym terminie nie wpłynęła
żadna opinia;
b) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania (termin konsultacji: od 4 marca 2016 r. do 18 marca 2016 r.) –
w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna opinia złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz
Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic (w dniu 13 marca 2016r.);
c) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach
inicjatywy lokalnej (termin konsultacji: od 4 października 2016 r. do 18 października 2016 r.)
– w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia;
d) projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 (termin konsultacji:
od 27 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r.) – wpłynęła jedna opinia złożona
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chrząstowie. Opinia wpłynęła po terminie (w dniu
14 listopada 2016 r.);
e) projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
(termin konsultacji: od 27 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r.) – w wyznaczonym
terminie wpłynęła jedna opinia złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Chrząstowie
oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic (w dniu 14 listopada 2016r.);
f) projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
(termin konsultacji: od 24 listopada 2016 r. do 8 grudnia 2018 r.) – w wyznaczonym terminie
wpłynęła jedna opinia złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Chrząstowie
oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic (w dniu 8 grudnia 2016 r.).
6) nieodpłatnie udostępniano gminne pomieszczenia na cele siedzib dla organizacji pozarządowych
(piwnica budynku Przedszkola w Książu Wlkp., Centrum Kultury w Książu Wlkp.);
7) prowadzono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu bazę danych organizacji pozarządowych.
4. Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
Art. 19b Ustawy przewiduje również możliwość realizacji zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy jednostki samorządu terytorialnego
z mieszkańcami, której głównym celem jest wspólne realizowanie zadania publicznego. Z wnioskiem
mogą wystąpić zarówno sami mieszkańcy, jak i działające w ich imieniu organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy. Gmina Książ Wlkp. chcąc zachęcić mieszkańców
do zaangażowania się i aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej oraz wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom, dała możliwość realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej. W związku z powyższym Rada Miejska w Książu Wlkp. podjęła stosowną uchwałą
w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego Gminy Książ Wlkp., w ramach inicjatywy lokalnej.
W 2016 r. do tut. Urzędu wpłynęły dwa wnioski o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej wystosowane przez grupy inicjatywne:

Lp.
1.
2.

Grupa inicjatywna

Tytuł zadania

Wnioskowana
kwota

Grupa inicjatywna
licząca 5 osób
Grupa inicjatywna
licząca 5 osób

„III Indywidualna Jazda Na Czas
Włościejewki”

1 500,00 zł

„Książ Rock Zone Festiwal”

1 500,00 zł

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej w roku 2016 wynosiła 3 000,00 zł. Zespół do spraw opiniowania wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, powołany zarządzeniem Nr 68/2013 Burmistrza
Książa Wlkp. z dnia 3 lipca 2013 r. zaopiniował złożone wnioski pozytywnie, w rezultacie czego
Gmina Książ Wlkp. podpisała dwie umowy o realizację zadania publicznego. Grupy inicjatywne,
przy otrzymanym od Gminy wsparciu, wynoszącym 1 500,00 zł dla każdej, realizowały w okresie
wakacyjnym w/w zadania, a po zakończeniu realizacji zadań publicznych złożyły sprawozdania
końcowe z ich wykonania.
5. Podsumowanie
Ponieważ miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego jest m.in. aktywność społeczna
grup i organizacji obywatelskich, dlatego głównym celem Programu było pobudzenie
proobywatelskich postaw, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie działań
na rzecz mieszkańców Gminy Książ Wlkp., zaspokajanie ich potrzeb i podnoszenie poziomu życia.
Samorząd poprzez współpracę z sektorem pozarządowym, wspierał realizację zadań publicznych
z przekonaniem, iż organizacje, znając potrzeby społeczności lokalnej, mogą realizować je skuteczniej
i efektywniej. Gmina Książ Wlkp. współpracowała z podmiotami na płaszczyznach, zarówno
finansowych jak i pozafinansowych. Pomoc pozafinansowa miała na celu przede wszystkim
wspieranie i promowanie aktywności społecznej mieszkańców gminy, a także wspomaganie
merytoryczne i techniczne działających organizacji. Obie strony wspólnie dążyły do osiągnięcia
najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych, a Gmina Książ Wlkp. dbała
jednocześnie o zachowanie przejrzystości podejmowanych działań oraz informowanie o ich przebiegu,
w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo. Podjęte przez organizacje działania, wspierane
przez Gminę Książ Wlkp., adresowane były do różnych grup społecznych i nakierowane
w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, poprawy jakości
życia mieszkańców oraz zapewnienia im przyjaznej i otwartej przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu
działań odpowiadających na faktyczne potrzeby społeczności lokalnej. Ponadto, współpraca
z organizacjami pozarządowymi była czynnikiem scalającym i aktywizującym lokalną wspólnotę,
służyła umocnieniu społecznej świadomości i odpowiedzialności za siebie oraz swoje otoczenie,
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz wprowadzaniu nowatorskich i bardziej efektywnych
działań.

