GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI

„SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY KSIĄŻ WLKP. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA ROK 2013”

KSIĄŻ WLKP., 24 KWIETNIA 2014 R.
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1. Wstęp
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 2013, zwany dalej Programem, został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/48/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 października 2012r.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) - zwaną dalej Ustawą, organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest
obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok
poprzedni.
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.
2) zakres przedmiotowy współpracy,
3) formy współpracy,
4) 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) sferze podtrzymania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5) okres i sposób realizacji programu;
6) 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
oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami.
Natomiast jako cele szczegółowe założono:
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.
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Program w szczególności sprzyjał kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy
pomiędzy gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
rozwojowi tych organizacji, stwarzał mieszkańcom gminy szansę poszerzenia aktywności społecznej,
a także umożliwiał zlecanie realizacji zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych.
Zgodnie z art. 5a. ust. 1. ustawy projekt Programu został poddany konsultacjom
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. Ustawy, które zostały
przeprowadzone w sposób określony w art. 5 ust. 5. We wskazanym do konsultacji terminie tj. od
26.09. - 10.10.2012r. do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. wpłynęła jedna opinia na wymaganym
formularzu, która nie zawierała żadnych uwag do treści programu.
2. REALIZACJA PROGRAMU OD STRONY FINANSOWEJ - wspieranie realizacji zadań publicznych
Wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach Programu nastąpiło poprzez ogłoszenie otwartych
konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp.
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ogłoszenia o konkursie ukazały się na stronie internetowej Urzędu,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
W ramach realizacji Programu ogłoszono następujące otwarte konkursy ofert:
I. W roku 2013 Zarządzeniem Nr 132/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r.
ogłoszony został otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
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. Przeprowadzeniem
procedury konkursu zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. Konkurs ogłoszony
został na następujące zadania:
1) Zadanie Nr 1 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
2) Zadanie Nr 2 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W ramach w/w konkursu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. wpłynęły 2 oferty, po jednej
na każde zadanie:
Lp.
1
2

Nazwa organizacji
Polski Komitet Pomocy
Społecznej
Polski Komitet Pomocy
Społecznej

Tytuł zadania
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.

Wnioskowana
kwota
40 000,00 zł
14 541,00 zł

Komisja Konkursowa powołana w/w Zarządzeniem zaopiniowała pozytywnie wszystkie złożone
oferty. W związku powyższym podpisano umowy z oferentem na realizację przedmiotowych zadań
w kwotach, o które wnioskował.
II. W roku 2013 Zarządzeniem Burmistrza Książa Wlkp. Nr 5/2013 z dnia 18 stycznia 2013r.
ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na
2013 rok. Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań wynosiła 23 000,00 zł.
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Celem konkursu było wyłonienie ofert i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Realizacja tych zadań miała
podnieść aktywność fizyczną mieszkańców oraz poprawić warunki do jej rozwijania. Cele miały być
osiągnięte poprzez realizację następujących zadań:
1) 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 9 500,00 zł,
2) Zadanie Nr 2 – Organizowanie i współorganizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na
terenie Gminy Książ Wlkp. – w szczególności: rozgrywek, turniejów, mistrzostwa miasta
i gminy w sportach indywidualnych i grach zespołowych, festynów, spartakiad, imprez na
szczeblu międzygminnym i międzynarodowym – kwota 13 500,00 zł.
W ramach w/w konkursu do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 6 ofert:
1) na zadanie nr 1:
LP.
1.

Nazwa organizacji
Gminny Szkolny Związek
Sportowy w Książu Wlkp.

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

2) na zadanie nr 2:
LP.
1.

2.

3.
4.

5.

Nazwa organizacji
Kurkowe Bractwo
Strzeleckie im. Bohaterów
Wiosny Ludów
Stowarzyszenie na Rzecz
Szkoły w Chrząstowie oraz
Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek
i Okolic
Koło PZW nr 18
Stowarzyszenie Amatorskie
Zespoły Sportowe Gminy
Książ Wlkp. „Klasa W”
Parafia Rzymsko-Katolicka
Wniebowzięcia NMP i św.
Mikołaja

Nazwa zadania

Wystawa historyczna w 74 rocznicę rozstrzelania obywateli ziemi
Ksiąskiej i Dolskiej 20 października 1939r. na rynku w Książu

Spartakiada Przedszkolaków Gminy Książ Wlkp.
Cykl zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży oraz seniorów
w Gminie Książ Wlkp.
Organizacja rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Gminy Książ Wlkp.
Festyn parafialny pn. „Razem bawimy się i śpiewamy”

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Książa Wlkp. Nr 9/2013 z dnia 13 lutego
2013r. zaopiniowała pozytywnie wszystkie złożone oferty.
Burmistrz Książa Wlkp. zatwierdził wysokość dotacji na realizację zadań publicznych w następujących
kwotach:
a) dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Książu Wlkp. w kwocie 9 500,00 zł,
b) dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kim. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
w kwocie 1 300,00 zł,
c) dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Chrząstowie oraz Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic
w kwocie 1 000,00 zł,
d) dla Koła PZW nr 18 w Książu Wlkp. w kwocie 4 500,00 zł.
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e) dla Stowarzyszenia Amatorskie Zespoły Sportowe Gminy Książ Wlkp. „Klasa W” w kwocie
5 500,00 zł,
f) dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Książu Wlkp. w kwocie
1 200,00 zł.
W rezultacie powyższej procedury, po przedłożeniu zaktualizowanych kosztorysów
i harmonogramów, podpisano cztery Umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych
z w/w organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 23 000,00 zł.
III. Pozostałe formy współpracy i dodatkowe informacje
Burmistrz Książa Wlkp. oprócz współfinansowania zadań publicznych realizowanych przez
organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione wspierał sektor pozarządowy także w innych
formach. Dotyczyły one przede wszystkim sfery informacyjnej i organizacyjnej. Na stronie
internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń ukazywały się na
bieżąco informacje dotyczące organizacji pozarządowych, a także ogłoszenia o otwartych konkursach
ofert wraz z obowiązującymi formularzami oraz z informacją o ich rozstrzygnięciu. Również na
bieżąco zamieszczane były informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych.
Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, iż organizacje które występują z zapytaniem czy
wątpliwościami mogą każdorazowo liczyć na pomoc ze strony Urzędu w celu rozwiązania nurtujących
ich problemów.
Dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi jest czynnikiem scalającym i aktywizującym
społeczność lokalną, służy umocnieniu w społecznej świadomości i odpowiedzialności za siebie
i swoje otoczenie; budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz wprowadzaniu nowatorskich
i bardziej efektywnych działań.
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