GMINA DZIEMIANY

Sprawozdanie
z realizacji Programu Współpracy Gminy Dziemiany
z organizacjami pozarządowymi za rok 2013

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze. zm.)

Dziemiany, kwiecień 2014 r.

Program współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXX/136/12 Rady Gminy Dziemiany
z dnia 30 października 2012 r. Zgodnie z ustawą organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia 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 wskazywane 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. Poprawna relacja 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 2013 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.
Podczas

otwartych

spotkań

z

organizacjami

pozarządowymi

przekazywane

są informacje związane z: możliwościami pozyskania dofinansowania ze środków
zewnętrznych (warunki oraz zasady naborów), szansą uczestnictwa w szkoleniach
i doradztwie oraz omawiane są bieżące sprawy pojawiające się w trakcie roku.
Organy administracji rządowej i samorządowej mogą zlecać realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania:
- organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
- osobom prywatnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów
o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP, stosunku Państwa do innych kościołów

i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
Zlecenie realizacji zadań odbywa się po uprzednim ogłoszeniu i przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert. W 2013 roku nie przeprowadzono żadnego konkursu.

