GMINA I MIASTO KRAJENKA

SPRAWOZDANIE
z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Krajenka, marzec 2018 rok

1. Wprowadzenie
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2017 roku jest zgodne z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r., poz. 450). Artykuł ten
określa, że 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.
Program współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 został przyjęty
Uchwałą Nr XXII/136/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 października 2016 roku.
Jednym z ważniejszych elementów polityki lokalnej Gminy i Miasta Krajenka jest budowanie
partnerskich relacji i wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz ich inicjatyw.
Dzięki zaangażowaniu partnerów, zarówno po stronie samorządu, jak i po stronie organizacji
pozarządowych, udało się wspierać i realizować inicjatywy obywatelskie, tworząc warunki dla
rozwoju instytucji społecznych i dialogu obywatelskiego.
2. Formy współpracy
Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzenie
i wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie. Projekt Uchwały Rady Miejskiej
w Krajence w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017 został poddany konsultacjom społecznym. Przyjętą formą
przeprowadzonych konsultacji było zamieszczenie projektu programu współpracy na stronie
internetowej Gminy i Miasta Krajenka - http://bip.krajenka.pl/. Po przeprowadzonych
konsultacjach w ramach wskazanych sposobów nie uzyskano uwag oraz propozycji do jego
treści.
Program współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokojenie potrzeb
mieszkańców,

pozwala

dysponować

środkami

publicznymi

na

finansowanie

lub

dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku władze Gminy i
Miasta Krajenka współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez:
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a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji

na

finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji,
c) doradztwa i udzielania przez Gminę Krajenka pomocy merytorycznej organizacjom
pozarządowym.
W 2017 roku Gmina Krajenka wspierała wykonanie zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r., poz. 450) – przez ogłoszenie otwartych konkursów ofert, a
następnie przez udzielenie dotacji na:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
3. Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
4. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego ma
charakter finansowy i pozafinansowy.

Współpraca finansowa
W

ramach

Programu

współpraca

finansowa

opierała

się

na

wspieraniu

lub powierzeniu zadań w następujących zakresach.
Tabela 1.

Lp.

Temat

Beneficjent

wykorzystana
dotacja
w zł
(31.12.2017) –
RB 28S

%
wykonania

23.000,00

23.000,00

100

4.500,00

217,41

4,83

otrzymana
dotacja w zł

Zwrot
dotacji
w roku 2018

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1.

Upowszechnianie i rozwijanie kultury
fizycznej i sportu na terenie gminy
Krajenka oraz udział w rozgrywkach
powiatowych LZS w Złotowie
i OZPN w Pile.

2.

Rozwój i upowszechnianie
strzelectwa na terenie Gminy i Miasta
Krajenka (30 uczestników).

Gminne
Zrzeszenie
Ludowych
Zespołów
Sportowych
w Krajence
Klub
Strzelecki
„Głomia”
w Krajence
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Lp.

Temat

Beneficjent

otrzymana
dotacja w zł

wykorzystana
dotacja
w zł
(31.12.2017) –
RB 28S

%
wykonania

Zwrot
dotacji
w roku 2018

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Szkolenie dzieci i młodzieży w
zakresie gry w piłkę nożną oraz udział
w rozgrywkach ligowych
pucharowych i turniejach piłkarskich.

Ludowy
Zespół
Sportowy
„Iskra”
Krajenka

62.000,00

62.000,00

100

Uczestniczenie dzieci i młodzieży
z gminy Krajenka w szkoleniach
lekkoatletycznych w tym udział
w obozach sportowych i zawodach
lekkoatletycznych.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży z gminy Krajenka
– zajęcia sportowe, udział w
turniejach i zawodach sportowych
w tym zakup sprzętu sportowego
przeznaczonego do ich realizacji.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży z gminy Krajenka
– udział w zawodach „Czwartki LA”
(30 uczestników).

Uczniowski
Klub
Sportowy
„Olimp”
w Skórce

3.000,00

3.000,00

100

Uczniowski
Klub
Sportowy
„Olimp”
w Skórce

3.500,00

3.500,00

100

7.

Organizacja Szkółki Tenisa Ziemnego
w Krajence.

8.

Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy
Krajenka w sztukach walki i udział
w turniejach w kraju i na świecie.

9.

Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy
Krajenka w sztukach walki i udział
w turniejach w kraju i na świecie.

10.

Organizacja IV Turnieju Piłki Nożnej
Juniorów o Puchar Burmistrza Gminy
i Miasta Krajenka.

Towarzystwo
Miłośników
Krajenki
Stowarzyszeni
e „Satori”
w Jastrowiu
Klub Karate
Tradycyjnego
Shoto w Pile
Sekcja
w Krajence
Ludowy
Zespół
Sportowy
„Iska”
Krajenka

3.

4.

5.

6.

11.

Organizacja wyjazdu na II Halowe
Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce
dla roczników 2005-2006 w Spale.

Uczniowski
Klub
Sportowy
„Spartanki”
w Złotowie

Uczniowski
Klub
Sportowy
„Spartanki”
w Złotowie

RAZEM:

3.000,00

3.000,00

100,00

20.000,00

20.000,00

100

9.000,00

9.000,00

100

4.000,00

4.000,00

100

4.000,00

4.000,00

100

2.000,00

2.000,00

100,00

138.000,00

133.717,41

96,90

430,17 zł
w dniu
16.01.2018r.
UKS
Spartanki
dokonał
zwrotu
dotacji

2.000,00 zł
w dniu
18.01.2018r.
UKS
Spartanki
dokonał
zwrotu
dotacji
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Lp.

Temat

Beneficjent

otrzymana
dotacja w zł

wykorzystana
dotacja
w zł
(31.12.2017) –
RB 28S

%
wykonania

Zwrot
dotacji
w roku 2018

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej
Towarzystwo
Miłośników
Krajenki

2.000,00

2.000,00

Caritas Parafii
p.w. św. Anny
w Krajence

22.000,00

22.000,00

Uczniowski
Klub
Sportowy
„Olimp”
w Skórce

2.500,00

2.500,00

100

12.

Organizacja czasu wolnego w okresie
wakacji dla dzieci w wieku szkolnym
z terenu gminy Krajenka.

13.

Organizacja i funkcjonowanie
świetlicy socjoterapeutycznej wraz
z dożywianiem dzieci
uczęszczających do świetlicy z terenu
Gminy Krajenka.

14.

Prowadzenia pozalekcyjnych zajęć
sportowych w ramach UKS dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy Krajenka.

15.

Organizacja wydarzenia
artystycznego pn. „Mikołajki”.

Towarzystwo
Miłośników
Krajenki

3.000,00

3.000,00

100

16.

Organizacja Gminnego Dnia Dziecka
dla dzieci z terenu gminy Krajenka.

Towarzystwo
Miłośników
Krajenki

10.000,00

10.000,00

100

17.

Organizacja pikniku rodzinnego.

Towarzystwo
Miłośników
Krajenki

9.500,00

9.500,00

100

18.

Przeciwdziałanie zagrożeniom
wystąpienia obciążenia chorobą
alkoholową dzieci i młodzieży
z gminy Krajenka poprzez udział
w zajęciach i turniejach sztuk walki.

Stowarzyszeni
e
„Satori”
w Jastrowiu

4.000,00

4.000,00

100

19.

Organizacja letniego wypoczynku dla
dzieci z terenu gminy Krajenka
będących w wieku szkolnym
i pochodzących z rodzin zagrożonych
problemami alkoholowymi
z elementami programów
profilaktycznych.

Caritas Parafii
p.w. św. Anny
w Krajence

20.000,00

20.000,00

100

73.000,00

73.000,00

100

RAZEM:

100

100
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Lp.

Temat

Beneficjent

otrzymana
dotacja w zł

wykorzystana
dotacja
w zł
(31.12.2017) –
RB 28S

%
wykonania

Zwrot
dotacji
w roku 2018

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

20.

Krzewienie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji na terenie
Gminy Krajenka poprzez organizację
i uczestniczenie w koncertach,
festiwalach, przeglądach muzycznoartystycznych, propagowanie
zainteresowań muzycznych oraz
podtrzymywanie tradycji orkiestry
dętej poprzez jej prowadzenie.

Ochotnicza
Straż Pożarna
im. Jana
Waldowskiego
w Krajence

RAZEM:

45.000,00

45.000,00

100

45.000,00

45.000,00

100

Zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

21.

Wspieranie aktywności i integracji
seniorów z terenu gminy Krajenka
(50 uczestników).

Polski
Związek
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów
Koło nr 1
w Krajence
RAZEM:

2.000,00

2.000,00

100

2.000,00

2.000,00

100

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2018 r., poz. 450), prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Realizacja tych
zadań

jest

prowadzona

zgodnie

z

Gminnym

Programem

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje organy samorządu terytorialnego

do

podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz
zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających

na

celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz
trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania
alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów
pracy. Ustawowym zadaniem samorządu jest także zapewnienie warunków sprzyjających
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działaniom oraz popieranie tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest
krzewienie trzeźwości i abstynencji jak również oddziaływanie na osoby nadużywające
alkoholu

oraz

udzielanie

pomocy

ich

rodzinom.

W tym zakresie w 2017 zostały udzielone dotacje w ramach otwartych konkursów ofert.
Przeciwdziałanie narkomanii to w szczególności:
1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży,
2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem;
3) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów uzależnień;
4) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy prawnej
i psychospołecznej;
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ich
ze środowiskiem lokalnym tych osób przy wykorzystaniu pracy socjalnej
i kontraktu socjalnego.
W zakresie zadań własnych związanych z zapobieganiem narkomanii realizowanych
w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gmina Krajenka wspomaga
działania instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii.
Współpraca pozafinansowa
Ważna częścią współpracy pozafinansowej jest wsparcie podejmowanych działań przez
organizacje pozarządowe. Jest to promocja ich działań (publikacje na stronie www.krajenka.pl,
w „Biuletynie Krajeńskim”, plakaty) pomoc przy organizacji przedsięwzięć (przeprowadzanie
i użyczanie sprzętu do przeprowadzenia imprez sportowych, kulturalnych czy edukacyjnych),
udzielana na bieżąco. Wszystkie organizacje pozarządowe otrzymywały:
▪

merytoryczne wsparcie przy pisaniu wniosków o dofinansowanie ze środków
zewnętrznych,

▪

możliwość doradztwa w sprawie prawidłowego przeprowadzenia zadań oraz jego
rozliczenia,
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▪

pomoc administracyjną,

▪

udostępnianie materiałów, sprzętu i urządzeń na potrzeby organizacji,

▪

pomoc w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i Internecie.

Podsumowanie
Gmina Krajenka współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu
płaszczyznach związanych z rozwojem i wspieraniem działań na rzecz różnych grup
społecznych i organizacji pozarządowych.
Pomoc finansowa i pozafinansowa udzielona organizacjom pozarządowym pozytywnie
wpłynęła na kontakty i wzajemne relacje z organizacjami pozarządowymi.
Organizacje pozarządowe również wniosły duży wkład w realizację projektów, głównie
poprzez aktywność wolontariuszy i członków organizacji.
Dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych i Gminy Krajenka udało się wspierać
i realizować inicjatywy obywatelskie, poszerzyła się skala współdziałania partnerów
samorządowych i społecznych dla dobra mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka.
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