GMINA KSIĄŻ WIELKOPOLSKI

„SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY KSIĄŻ WLKP. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA ROK 2015”

KSIĄŻ WLKP., 27 KWIETNIA 2016 R.
1

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 2015, zwany dalej Programem, został przyjęty Uchwałą Nr XLV/296/2014
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2014r.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2016r., poz. 239 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.
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 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.
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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. do 27
sierpnia o 10 września 2014r. do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. nie wpłynęły żądne opinie
dotyczące treści programu.
2. REALIZACJA PROGRAMU OD STRONY FINANSOWEJ - wspieranie realizacji zadań publicznych
Wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach Programu nastąpiło poprzez ogłoszenie otwartego
dwóch konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp.
Zgodnie z art. 13 ust. 3, ogłoszenia o konkursach ukazały się na stronie internetowej Urzędu,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. a także
na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu.
W ramach realizacji Programu ogłoszono następujące otwarte konkursy ofert:
I. W roku 2015 Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 stycznia 2015r.
ogłoszony został otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na rok 2014.
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. wpłynęła 1 oferta
organizacji, która proponowała łączną realizację obydwu zadań.
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
11 541,00 zł

Komisja Konkursowa powołana w/w Zarządzeniem zaopiniowała pozytywnie złożoną ofertę.
W związku powyższym podpisano umowę z oferentem na realizację przedmiotowych zadań
na kwoty, o które wnioskował.
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II. W roku 2015 Zarządzeniem Burmistrza Książa Wlkp. Nr 22/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.
ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na
2015 rok. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych wynosiła 24 000,00
zł.
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 a także
uatrakcyjnić ofertę kulturalno-patriotyczną dla mieszkańców gminy. 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 9 000,00 zł,
2) 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 międzygminny i powiatowym –
kwota 15 000,00 zł.
W ramach w/w konkursu do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 7 ofert:
1) na zadanie nr 1:
LP.
1.

Nazwa organizacji
Gminny Szkolny Związek
Sportowy w Książu Wlkp.

Nazwa i charakterystyka 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.
6.

Nazwa organizacji
Wielkopolskie
Stowarzyszenie Turystyki i
Rekreacji wodnej WARTA
Parafia Rzymsko-Katolicka
Wniebowzięcia NMP i św.
Mikołaja
Stowarzyszenie Amatorskie
Zespoły Sportowe Gminy
Książ Wlkp. „Klasa W”
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Koło nr 2 w Książu Wlkp.
Koło PZW nr 18
Kurkowe Bractwo
Strzeleckie im. Bohaterów
Wiosny Ludów

Nazwa i charakterystyka zadania
16. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2015

Festyn parafialny pn. „Razem bawimy się i śpiewamy”

Organizacja rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Gminy Książ Wlkp.

„Kultura łączy pokolenia – spotkanie międzypokoleniowe seniorów i
młodzieży”
Turnieje wędkarsko-ekologiczne dla dzieci, młodzieży oraz zawody
wędkarskie dla seniorów
Turniej strzelecki dla mieszkańców Gminy Książ Wlkp. pn. „Strzelanie
żniwne”

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Książa Wlkp. Nr 30/2015 z dnia 25 lutego
2015r. zaopiniowała pozytywnie wszystkie złożone oferty.
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Burmistrz Książa Wlkp. zatwierdził wysokość dotacji na realizację zadań publicznych w następujących
kwotach:
a) dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Książu Wlkp. w kwocie 9 000,00 zł,
b) dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Książu Wlkp. w kwocie
1 800,00 zł,
c) dla Stowarzyszenia Amatorskie Zespoły Sportowe Gminy Książ Wlkp. „Klasa W” w kwocie
6 800,00 zł,
d) dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła Nr 2 w Książu Wlkp. w kwocie
730,00 zł,
e) dla Koła PZW nr 18 w Książu Wlkp. w kwocie 3 800,00 zł.
f) dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kim. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
w kwocie 1 870,00 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 23 270,00 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, między innymi poprzez:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i realizowanych zadaniach
odbywało się drogą elektroniczną, telefoniczną, w sposób zwyczajowo przyjęty (tablice ogłoszeń,
prasa, sesje rady miejskiej, zebrania) oraz w formie bezpośrednich kontaktów; w szczególności
poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych Urzędu i w BIP, w tym informowanie
o zadaniach publicznych, które były realizowane wraz z podaniem wysokości środków
przeznaczonych z budżetu gminy na ich realizację oraz o ogłaszanych konkursach ofert
i sposobach ich rozstrzygnięć; Ponadto w 2015r. zorganizowane zostało spotkanie
z pracownikami Biura Lider Zielonej Wielkopolski w sprawie tworzenia lokalnej strategii rozwoju
i dodatkowo przekazanie informacji dotyczące możliwości pozyskiwania środków w nowym
okresie programowania PROW 2014-2020,
2) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego - 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 2015r. konsultowano następujące akty prawa miejscowego:
a) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej;
b) Uchwała 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 2016;
c) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza
Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży;
d) Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz
wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągniecie wyniki sportowe.
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3) współpracę w zakresie opiniowania przedstawionych ofert w ramach otwartych konkursów ofert
(komisje konkursowe), a także poprzez udział w pracach innych zespołów doradczych
i opiniujących (Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie);
4) promocję i popularyzację organizacji, w tym umieszczanie na stronie internetowej i w Biuletynie
Informacji Publiczne informacji o ich działalności, a także wszelką pomoc w tworzeniu dobrego
wizerunku trzeciego sektora, działającego na terenie gminy;
5) wspieranie przez samorząd gminny akcji promującej przekazywanie 1 proc. podatku
dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom;
6) działalność informacyjną w zakresie oferowanych przez inne podmioty (Unia Gospodarcza
Regiony Śremskiego, Lider Zielonej Wielkopolski) szkoleń i publikacji dla organizacji
pozarządowych;
7) nieodpłatnie udostępnianie gminnej infrastruktury jako siedziby organizacji pozarządowych
(piwnica budynku Przedszkola w Książu Wlkp., Centrum Kultury w Książu Wlkp.);
8) realizacja wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje i gminę – patronaty
honorowe Burmistrza Książa Wlkp.,
9) prowadzenie na stronie internetowej gminy bazy danych organizacji pozarządowych.

Celem współpracy pozafinansowej było przede wszystkim wszechstronne wspieranie
i promowanie aktywności społecznej mieszkańców gminy, a także wspomaganie merytoryczne
i techniczne działających organizacji , podejmujących cenne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.
Ponadto 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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