GMINA DOBROŃ

Sprawozdanie
z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”

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 z późn. zm.)

Dobroń, luty 2014 r.
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I.

Wstęp.

Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy w
Dobroniu z dnia 22 listopada 2012 r. i Uchwałą Nr XXVI/198/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 lutego 2013 r. i jest zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.).
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 określane w programie współpracy pozwalają we właściwy sposób wykorzystać potencjał organizacji. Poprawna relacja na linii organizacje – gmina jest
gwarantem efektywniejszego rozwoju i aktywizacji mieszkańców Gminy Dobroń.
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 ubiegły i publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej.

II.

Formy współpracy.

Władze Gminy Dobroń współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez
powierzanie i wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie. Ważnym
elementem opracowywania programu współpracy jest przeprowadzenie konsultacji
społecznych i uwzględnienie w nim potrzeb społeczności lokalnych.
Projekt „Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”
został poddany konsultacjom w okresie od dnia 26 października do dnia 8 listopada
2012 r. Przyjętą formą przeprowadzanych konsultacji było zamieszczenie informacji o
podejmowanych konsultacjach wraz z projektem programu współpracy i formularzem
zgłaszanych uwag na stronie internetowej Gminy Dobroń (www.dobron.ug.gov.pl), w
Biuletynie Informacji Publicznej (www.dobron.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń. W ramach przeprowadzonych konsultacji we wskazanym terminie żadna z organizacji nie
zgłosiła uwag do przedstawionego projektu programu współpracy na 2013 rok. Następnie program współpracy został przedstawiony Radzie Gminy i przyjęty Uchwałą
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Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 listopada 2012 r. i Uchwałą Nr
XXVI/198/2013 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 lutego 2013 r.
Program współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokajanie zbiorowych
potrzeb mieszkańców, pozwala również dysponować środkami publicznymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Umożliwia pełniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego i rzeczowego organizacji,
co pozwala podnosić standard realizowanych zadań publicznych. Opracowywany Program współpracy w sposób kompleksowy ujmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. władze
Gminy współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez:
- zlecenie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
- wzajemne informowania się o planowanych kierunkach działalności,
- obejmowanie patronatem przez Wójta Gminy Dobroń przedsięwzięć realizowanych przez organizacje,
- informowanie organizacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z
innych źródeł,
- w miarę potrzeb organizowania konsultacji, szkoleń oraz spotkań z radcą prawnym.
W 2013 roku Gmina Dobroń wspierała wykonywanie zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jako priorytetowe obszary współpracy
określono zadania w zakresie:
a) edukacji i kultury,
b) rozwoju lokalnego,
c) sportu dzieci i młodzieży.

1. Współpraca pozafinansowa.
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) oraz informacja skierowana do mieszkańców o wszelkich wydarzeniach mających miejsce w gminie np. za pomocą strony internetowej (www.dobron.ug.gov.pl).
Podczas otwartych spotkań z organizacjami pozarządowymi przekazywane są
informacje związane z rejestracją organizacji, ich funkcjonowaniem oraz możliwo-
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ściami pozyskiwania dofinansowań ze środków zewnętrznych (warunki oraz zasady
naborów).
Spotkanie informacyjne
W dniu 8 sierpnia 2013 r. w świetlicy OSP w Chechle odbyło się spotkanie informacyjne nt. idei tworzenia organizacji pozarządowych oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. W spotkaniu udział wzięło 13 członkiń nieformalnego Koła
Gospodyń Wiejskich z Chechła, które podczas spotkania szkoleniowego zostały zapoznane między innymi z procedurami związanymi z rejestracją organizacji pozarządowej, dokumentami rejestrowymi, plusami i minusami posiadania osobowości prawnej oraz możliwościami pozyskiwania środków na funkcjonowanie ze źródeł zewnętrznych: rządowych i samorządowych oraz stowarzyszeń i fundacji zarówno krajowych jak i zagranicznych. Spotkanie zorganizowane zostało przy pomocy Lokalnej
Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
Szkolenie
W dniu 18 października 2013 r. w Urzędzie Gminy w Dobroniu odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o płatność i wniosków o dofinansowanie dla działań z PROW na lata 2007-2013, w szczególności: „Odnowa i Rozwój
Wsi”, „Małe Projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Lokalną
Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi” dla beneficjentów z terenu LGD, w tym dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Informacja
W strukturze informacyjnej Urzędu Gminy w Dobroniu powołana jest osoba ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi. W celu upowszechniania wiedzy i ułatwienia dostępu do organizacji pozarządowych na stronie internetowej gminy pod
adresem www.dobron.ug.gov.pl funkcjonuje zakładka – Organizacje pozarządowe,
zawierająca kompleksową informacją dla organizacji pozarządowych zawierająca
m.in. informacje nt. prowadzonych konsultacji, aktualnego programu współpracy,
ogłaszanych konkursów oraz bazę teleadresową organizacji działających na terenie
gminy.
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2. Współpraca finansowa.
W ubiegłym roku na wspieranie wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zgodnie z podpisaną umową przeznaczono środki finansowe w
wysokości 3 000,00 zł.
W 2013 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobroń z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, spotu
dzieci i młodzieży. Do konkursu przystąpiła jedna organizacja: Ludowy Klub Sportowy
ISKRA w Dobroniu. Przedstawiona oferta została pozytywnie oceniona przez Komisję
Konkursową i otrzymała dofinansowanie na realizację swojego projektu.
W ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży Ludowy Klub Sportowy
organizuje szereg turniejów i zawodów oraz zajęć dla dzieci i młodzieży z całej gminy.
Mieszkańcy mają również możliwość korzystania z ogólnodostępnych boisk: boiska
sportowego oraz boiska pomocniczego, które znajdują się w Dobroniu przy ul. Sportowej 19.
Ludowy Klub sportowy ISKRA w Dobroniu w ramach zadania „Rozwijanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej” zorganizował 28 jednostek treningowych, 2 turnieje sportowe oraz 5 wyjazdów na basen. Zrealizowane zadanie przyczyniło się do wzrostu zainteresowania kulturą fizyczną i sportem w Gminie Dobroń.
W dniu 23 stycznia 2014 r. Ludowy Klub Sportowy ISKRA w Dobroniu złożył
sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, które w dniu 4 lutego 2014 r. zostało
zatwierdzone przez Wójta Gminy Dobroń i Skarbnika Gminy.

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJE
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE DOBROŃ
Z EDUKACJI I KULTURY, ROZWOJU LOKALNEGO, SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W 2013 r.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU
EDUKACJI I KULTURY, ROZWOJU LOKALNEGO, SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY
1.

Ludowy Klub Sportowy
ISKRA w Dobroniu

„Rozwijanie kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej”
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Kwota
3 000,00

III.

Podsumowanie.

Współpraca Gminy Dobroń z podmiotami Programu odbywała się na zasadach pomocniczości oraz suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, rzetelności w przepływie informacji, terminowości
systematyczności oraz współuczestnictwa i równości w traktowaniu wszystkich
podmiotów objętych współpracą. Zaangażowanie i entuzjazm członków organizacji oraz wsparcie finansowe samorządu umożliwiają podejmowanie inicjatyw
na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez realizację zadań publicznych. Wspólne
przedsięwzięcia integrują podmioty Programu z przedstawicielami gminy pozytywnie zmieniając warunki i jakość życia wszystkich mieszkańców Gminy Dobroń.

Opracowała: Emilia Jardzioch – insp. ds. UE i promocji gminy
28.02.2014 r.
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Załącznik nr 1.
Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Dobroń (stan na
dzień 31.12.2013 r.).
L.p.
1.

Nazwa
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrońskiej

2.

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Dla Ani

3.
4.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w
Dobroniu
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobroniu

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ldzaniu

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Róży

8.

Ochotnicza Straż Pożarna w Orpelowie

9.

Ochotnicza Straż Pożarna w Morgach

10.

Ochotnicza Straż Pożarna w Markówce

11.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mogilnie Małym

12.

Ludowy Klub Sportowy „ISKRA”

13.

Ludowy Klub Sportowy „LUKS” Dobroń

14.

Fundacja „Kontakt”
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Adres
ul. Sienkiewicza 39,
95-082 Dobroń
ul. Gen. W Sikorskiego 19,
95-082 Dobroń
ul. Pabianicka 1,
95-082 Dobroń
ul. Pabianicka 1,
95-082 Dobroń
ul. Lipowa 18, Chechło
Drugie, 95-082 Dobroń
Ldzań 36,
95-082 Dobroń
Róża 42,
95-082 Dobroń
Orpelów 40,
95-082 Dobroń
Morgi 25,
95-082 Dobroń
Markówka 15,
95-082 Dobroń
Mogilno Małe,
95-082 Dobroń
ul. Sienkiewicza 39
95-082 Dobroń
ul. 11 Listopada 9,
95-082 Dobroń
Brogi 2,
95-082 Dobroń

