GMINA DZIEMIANY

Sprawozdanie
Z realizacji Programu Współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami
pozarządowymi za rok 2015

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (tj.Dz. U. z 2016 r., poz.239)

Dziemiany, kwiecień 2015 r.

Program współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr LVII/293/14 Rady Gminy Dziemiany
z dnia 14 listopada 2014 r. Przed przyjęciem na sesji uchwały w sprawie uchwalenia
„Rocznego Programu Współpracy Gminy Dziemiany z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na 2015 rok „ Program były konsultowany
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,
poz.239). Projekt uchwały w sprawie Programu został umieszczony na BIP – ie Urzędu
Gminy i był do wglądu w biurze Rady. Do projektu w ustawowym terminie nie wniesiono
uwag. Zgodnie z ustawą organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później
niż do dnia 31 maja każdego roku składa sprawozdanie z realizacji programu współpracy za
rok poprzedni Radzie Gminy.
W programie współpracy zostały określone zadania, które mogą zostać dofinansowane
przez gminę oraz wskazane są inne formy współpracy.
Działalność organizacji

pozwala

na dokładniejsze określenie

zbiorowych potrzeb

mieszkańców i efektywniejsze realizowanie celów związanych z podnoszeniem poziomu
życia mieszkańców . Znajomość potrzeb lokalnego środowiska, oraz priorytetowe zadania
określone w programie współpracy pozwalają we właściwy sposób wykorzystać potencjał
organizacji. Poprawa relacji na linii organizacje – gmina jest gwarantem efektywniejszego
rozwoju i aktywizacji mieszkańców Gminy Dziemiany
Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie i
wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie. W 2015 roku została podjęta
współpraca z takimi organizacjami jak: Uczniowski Klub Sportowy Relaks Dziemiany, Koło
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, klubem sportowym Kaliszanka Dziemiany,
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany, Polskim Związkiem Wędkarskim,
Polskim Związkiem Łowieckim.
Ważną częścią współpracy pozafinansowej jest wsparcie podejmowanych działań
przez organizacje pozarządowe. Jest to promocja ich działań, pomoc przy organizacji
przedsięwzięć (przeprowadzanie imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych) w tym
poprzez informowanie mieszkańców za pomocą stron internetowych oraz wsparcie w
rozpropagowaniu zaproszeń i plakatów.
Organy administracji rządowej i samorządowej mogą zlecać realizację zadań, które
określa program współpracy. Zlecenie realizacji zadań odbywa się po uprzednim ogłoszeniu i

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. W 2015 roku nie przeprowadzono żadnego
konkursu.

