Sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Część I
I.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650), zwanej dalej Ustawą, Wójt Gminy Gostynin jest zobowiązany
przedłożyć najpóźniej do dnia 31 maja organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy
Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” zwanego dalej Programem.
Program przyjęty został Uchwałą Nr 149/XXVI/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 2 grudnia 2016 r. Stanowił
on podstawę współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, poprzez określenie zasad, form współpracy oraz sfer zadań w ramach których
organizacje realizowały przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców Gminy Gostynin.
Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt uchwały zostały umieszczone na stronie Urzędu Gminy Gostynin
http://www.gminagostynin.pl/index.php?s=news&i=1343.
Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość zgłaszania uwag i propozycji w formie tradycyjnej w dniu 30
listopada 2016 r. godz. 14.00. Do Urzędu Gminy Gostynin nie wpłynęły uwagi i opinie.
II.

Formy współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter współpracy pozafinansowej oraz finansowej i
odbywała się w oparciu o podstawowe zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.
Współpraca pozafinansowa opisana jest w części II.
Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi odbywała się:
1.

W trybie otwartych konkursów ofert na:
a)

wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, zgodnie z
regulacjami Ustawy. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert każdorazowo zamieszczano na stronie
http://uggostynin.bip.org.pl/, i na stronie http://www.gminagostynin.pl/ a także na tablicy ogłoszeń w
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siedzibie Urzędu Gminy. Zlecane zadania były tożsame z zadaniami priorytetowymi przedstawionymi w
Programie, a przyjętymi do Programu w oparciu o Ustawę.
b) powierzanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji, zgodnie z
regulacjami

Ustawy.

Ogłoszenia

o

otwartym

konkursie

ofert

zamieszczono

na

stronie

http://uggostynin.bip.org.pl/ i na stronie http://www.gminagostynin.pl/, a także na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy. Zlecane zadania były tożsame z zadaniami priorytetowymi przedstawionymi w
Programie.
III. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2017 r.
Zarządzeniami Wójta Gminy Gostynin ogłoszono 2 konkursy ofert na realizację zadań publicznych. W ramach
ogłaszanych konkursów powoływane były komisje konkursowe, które opiniowały złożone oferty pod względem
merytorycznym oraz rekomendowały je do dofinansowania, sfinansowania ze środków gminy Gostynin.
Na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert (na podstawie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) gmina przekazała kwotę 105 000,00 zł, która została
wykorzystana w całości.

1.

Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 marca 2017 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Przedmiotem konkursu ofert było wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego dotyczących:
- przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycje, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca,
pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży.
Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki pieniężne w wysokości 80 000,00 złotych/słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych.
Na konkurs wpłynęły 2 oferty. Obydwie spełniały wymogi formalne.
Wójt Gminy Gostynin zarządzeniem Nr 28 z dnia 6 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął konkursu ofert, w którym
dofinansował 2 oferty. Przyznano dotację w wysokości po 40 000,00 zł dla każdej. Wymienione w tabeli
organizacje podpisały umowy oraz złożyły sprawozdania z realizacji zadania.
Tabela Nr 1. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kwota 80 000,00 zł

2

L.p.

Nazwa podmiotu

1. Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Soleckiej

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły w Lucieniu
Lucień 46
09-500 Gostynin

Nazwa zadania wg złożonej oferty

Krzewienie tradycji i kultury wsi polskiej w
pieśni i tańcu ze szczególnym uwzględnieniem
tańca.

Zorganizowanie zajęć tanecznych i warsztatów
dla członków Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca
„Promyki Lucienia”

Razem

Przyznana Wykorzystan
kwota dotacji a dotacja
w zł
w%
40 000,00

100

40 000,00

100

80 000,00

100

2. porządek i bezpieczeństwo publiczne.

1. Zarządzeniem Nr 43 Wójta Gminy Gostynin z dnia 4 lipca 2017 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert dotyczące
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
Rodzaj zadania: wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne podstawy wśród dzieci i młodzieży w
sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej
pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej
się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
- konkurs obejmował zorganizowanie letniego obozu dla 25 dzieci i młodzieży rekrutującej się z Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w wieku 12-16 lat na okres 10 dni.
Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki pieniężne w wysokości 25 000,00 złotych/słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych.
Na konkurs wpłynęła 1 oferta.
Wójt Gminy Gostynin w dniu 26 lipca 2017 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert, w którym sfinansował ofertę
w ramach realizacji zadań publicznych. Przyznano dotację w wysokości 25.000,00 zł. Wymieniony w wykazie
podmiot podpisał umowę oraz złożył sprawozdania z realizacji zadania.
Tabela Nr 2. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na zorganizowanie letniego obozu dzieci i młodzieży
rekrutującej się z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – kwota 25 000,00 zł.

L.p.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania wg złożonej oferty

Przyznana Wykorzystan
kwota
a dotacja
dotacji w zł
w%

3

1.

Zorganizowanie obozu strażackiego
Ochotnicza Straż Pożarna w Rębowie,
dla członków Młodzieżowych Drużyn
Rębów 28B, 09-500 Gostynin.
Pożarniczych.
Razem

25 000,00

100

25 000,00

100

IV. Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym.
W trybie pozakonkursowym (zgodnie z art. 19 a ustawy) na realizację zadań publicznych przekazano łączną kwotę
dotacji w wysokości 28 690, 00 zł (wykorzystano 20 190,00 zł). W ramach tzw. „małych grantów” złożono 4
oferty, zawarto 4 umowy na realizację 4 zadań.

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym wspieranie działań
wewnętrznych i zewnętrznych stowarzyszeń abstynenckich.

W trybie pozakonkursowym (zgodnie z art. 19 a ustawy) na realizację zadania publicznego

w zakresie

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym wspieranie działań wewnętrznych i
zewnętrznych stowarzyszeń abstynenckich przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 20 690,00 zł.
(wykorzystano 20 690,00 zł.). W ramach tzw. „małych grantów” złożono 3 oferty, zawarto 3 umowy na realizację
3 zadań.
Tabela nr 3. Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym według organizacji i zadań.
Nazwa organizacji
pozarządowej

1.

Stowarzyszenie Abstynenckich
Rodzin „Przystań Życia”,ul.
Targowa 5a, 09-500 Gostynin.

Integracja dzieci i młodzieży z
Gminy Gostynin ze
środowiskiem abstynenckim.
„Co robimy dla innych jest tym
co warto robić”.

9 990,00 zł

9 990,00 zł

2.

Rzymskokatolicka parafia p.w.
Miłosierdzia Bożego w
Gostyninie.

STOP UZALEŻNIENIOM

3 000,00 zł

3 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Nasza Gmina
– Nasza Przyszłość, Białe nr
33, 09-500 Gostynin.

Młodość wolna od uzależnień.

7 700,00zł.

7 700,00zł.

4.

razem

20 690,00 zł.

20 690,00 zł.

Nazwa zadania

Przyznana
dotacja (zł)

Wysokość
wykorzystanych
środków (zł)

Lp.

Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W trybie pozakonkursowym (zgodnie z art. 19 a ustawy) na realizację zadania publicznego w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 8 000,00 zł.
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(wykorzystano 7 200,00 zł.). W ramach tzw. „małych grantów” złożono 1 ofertę, zawarto 1 umowę na realizację
1 zadania.
Tabela nr 4. Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym według organizacji i zadań.

L.p.

Nazwa podmiotu

1. Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Soleckiej

Nazwa zadania wg złożonej oferty

Wysokość
Przyznana kwota
wykorzystanyc
dotacji w zł
h środków (zł)

Krzewienie tradycji i kultury wsi polskiej
za granicami Polski – aktywne spędzanie
wolnego czasu

8 000,00

7 200,00

Tabela nr 5. Zlecanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym – zestawienie.
Organizacje pozarządowe
(w zł)

Wyszczególnienie
powierzanie

wspieranie

Wysokość środków finansowych przekazanych
na realizację zadań publicznych

7 700,00

20 990,00

Wysokość środków finansowych wykorzystanych
na realizację zadań publicznych

7 700,00

20 190,00

Ilość złożonych ofert

1

3

Ilość zleconych zadań

1

3

Ilość zawartych umów

1

3

V. Realizacja zadań publicznych Gminy Gostynin z zakresie sportu na podstawie innych przepisów niż
ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Podstawa: USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1463 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności
fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy.
Otwarty konkurs ofert odbywał się na podstawie uchwały Nr 326/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego
2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gostynin.
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Zarządzeniem Wójta Gminy Gostynin ogłoszono 1 konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu.
W ramach ogłoszonego konkursu powołano komisję konkursową, które opiniowała złożone oferty pod względem
formalnym i merytorycznym oraz rekomendowała je do dofinansowania ze środków gminy Gostynin.
Zarządzeniem Nr 10/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 23 lutego 2017 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na
wsparcie zadań publicznych Gminy Gostynin dotyczących sportu.
Przedmiotem konkursu ofert było wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu dotyczących:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i
młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy.
Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki pieniężne w wysokości 80 000,00 złotych/słownie:
osiemdziesiąt tysięcy złotych, dotacja została wykorzystana w całości.
Na konkurs wpłynęło 7 ofert. Wszystkie spełniały wymogi formalne.
Wójt Gminy Gostynin zarządzeniem Nr 15/2017 z dnia 10 marca 2017 r. rozstrzygnął konkurs ofert, w którym
dofinansował 7 ofert w ramach realizacji zadań publicznych. Przyznano dotację w wysokości 80 000,00 zł.
Miejski Uczniowski Klub Sportowy „HANDBALL TEAM” Skrwa Gostynin ul. Kutnowska 7A, 09-500 Gostynin
zrezygnował z zawarcia umowy. Pozostałe organizacje podpisały umowy oraz złożyły sprawozdania z realizacji
zadania.
Tabela nr 6. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu –
kwota 80 000,00 zł. Podpisano umowy na kwotę 79 000,00 zł.
Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa projektu

1.

Miejski Uczniowski Klub Sportowy

Piłka ręczna aktywną formą spędzania
czasu wolnego przez dzieci i młodzież
z terenu gminy Gostynin i miasta
Gostynina a także promowanie piłki
ręcznej wśród mieszkańców (osób
dorosłych)

„HANDBALL TEAM” Skrwa Gostynin
ul. Kutnowska 7A, 09-500 Gostynin

2.

Uczniowski Klub Sportowy

Zwoleń 35, 09-500 Gostynin

Popularyzacja sportów wrotkarskich i
łyżwiarskich wśród dzieci i młodzieży
oraz dorosłych mieszkańców Gminy
jako sposób na spędzanie wolnego
czasu i poprawę kondycji fizycznej

Uczniowski Klub Sportowy

Turniejada Lekkoatletyczna

„START” przy Gimnazjum

w Białotarsku

„ZWOLEŃ TEAM”

3.

Kwota
udzielonej
dotacji

1 000

10 000

8 000

w Białotarsku
6

Białotarsk, 09-500 Gostynin
4.

Gostyniński Szkolny

ul. Bema 23, 09-500 Gostynin,

Promocja sportu i aktywnego trybu
życia poprzez organizowanie zawodów
sportowych dla dzieci i młodzieży
szkół podstawowych i gimnazjalnych
gminy Gostynin

Klub Sportowy

Piłka nożna – sport dla wszystkich

Związek Sportowy

5.

„Błyskawica” Lucień

2 000

42 000

Lucień 62, 09-500 Gostynin
6.

Uczniowski Klub Sportowy Solec

Turniej tenisa stołowego w Solcu
8 500

7.

Uczniowski Klub Sportowy

Tenis stołowy ze szkołą Lucień

„Szkoła Lucień”

8 500

przy ZSPiG w Lucieniu
Lucień 46, 09-500 Lucień

Podstawa: Ustawa z dnia 11 września o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz.2237) ze zm.)

konkursy ofert na powierzenie zadań w roku 2017 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym
Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi
zachowaniami ryzykownymi

1.

Zarządzeniem Nr 40/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2017 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert
na zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży wywodzących się z
rodzin dysfunkcyjnych,
Przedmiotem konkursu ofert było zorganizowanie letnich kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych:
- konkurs obejmował zorganizowanie letnich kolonii dla 40 dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat obejmujących
10 dni.
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Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki pieniężne w wysokości 40 000,00 złotych/słownie:
czterdzieści tysięcy złotych.
Na konkurs wpłynęła 1 oferta.
Nazwa i adres oferenta: Usługi Turystyczne „Galant” Barbara Wojtaszek. Kwota wnioskowana przez oferenta:
39.525,00zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych).
Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017 r. dokonała oceny formalnej oferty zgodnie z
kryteriami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym i postanowiła odrzucić ofertę z przyczyn formalnych.
Wójt Gminy Gostynin biorąc pod uwagę opinię Komisji podjął decyzję o odrzuceniu oferty z przyczyn
formalnych.

2.

Zarządzeniem Nr 80/2017 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2017 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert
na Prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz
przemocy w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji).
Na realizację powyższych zadań przeznaczono środki pieniężne w wysokości 63 000,00 złotych/słownie:
sześćdziesiąt trzy tysiące złotych.
Na konkurs wpłynęło 7 ofert.
Wójt Gminy Gostynin zarządzeniem nr 85/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. ogłosił ostateczne wyniki
konkursu ofert, w którym sfinansował oferty w ramach realizacji zadań publicznych. Przyznano dotację w
wysokości 63.000,00 zł. Stowarzyszenie Nasza Gmina - Nasza Przyszłość, Białe 33, 09-500 Gostynin nie
zawarło umowy. Pozostałe podmioty podpisały umowę oraz złożyły sprawozdania z realizacji zadania.

Tabela Nr 7. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji z zakresu ustawy o zdrowiu publicznym.

L.p.

1.

Nazwa podmiotu

Uczniowski Klub Sportowy
„Zwoleń-Team” przy Szkole
Podstawowej im. Leona
Kruczkowskiego w Zwoleniu,
Zwoleń 35, 09-500 Gostynin.

Nazwa zadania wg złożonej oferty

Ze sportem przeciw uzależnieniom –
wspólna integracja dzieci i młodzieży
z terenu gminy Gostynin.

Przyznana
kwota
dotacji w zł

11 000,00 zł.

Wykorzystan
a dotacja
w%

100
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2.

Uczniowski Klub Sportowy START w Profilaktyka i rozwiązywanie
Białotarsku, Białotarsk nr 34, 09- problemów związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych,
500 Gostynin.
uzależnieniami behawioralnymi i
innymi zachowaniami ryzykownymi

11 000,00 zł.

100

Fundacja „Nowe Horyzonty” z
siedzibą w Warszawie, ul.
Chałubińskiego 8, 00-613
Warszawa.

Prowadzenie programów
profilaktycznych dot. przeciwdziałania
alkoholizmowi, narkomanii oraz
11 700,00 zł.
przemocy w ramach tzw. profilaktyki
uniwersalnej, tj. adresowanych do
całych grup (populacji).

100

4.

Uczniowski Klub Sportowy
„Sokoły”, Sokołów nr 10, 09-500
Gostynin.

Prowadzenie programów
profilaktycznych dot. przeciwdziałania
alkoholizmowi, narkomanii oraz
przemocy w ramach tzw. profilaktyki
uniwersalnej, tj. adresowanych do
całych grup (populacji).

7 500,00 zł.

100

5.

Klub Sportowy „Błyskawica” Lucień,
Wybieram sport!
Lucień nr 62, 09-500 Gostynin.

13 000,00 zł.

100

6.

Stowarzyszenie Nasza Gmina Nasza Przyszłość, Białe 33, 09-500 W świecie uzależnień
Gostynin

3 300,00 zł.

0

7.

Profilaktyka i rozwiązywanie
Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła problemów związanych z używaniem
Lucień”, Lucień nr 46, 09-500
substancji psychoaktywnych,
Gostynin.
uzależnieniami behawioralnymi i
innymi zachowaniami ryzykownymi.

5 500,00 zł.

100

3.

94,76
Razem
63 000,00 zł.

Wyk.
59 700,00zł

VI. Podsumowanie
W roku 2017 na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert (na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie i ustawy o zdrowiu publicznym
oraz małych grantów gmina Gostynin przekazała organizacjom pozarządowym kwotę 275 690 zł, z której
wykorzystano 271 590,00 zł.
Tabela nr 8. Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w roku 2017.
(podstawa: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa o sporcie, ustawa o zdrowiu
publicznym)
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Dotacje - konkursy ofert

Obszar – zakres realizacji zadania

Wysokość przekazanych

Wykorzystanie

środków w zł

środków
w%

powierzanie
Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.

0

80 000,00

100

25 000,00

100

0

79 000,00

100

63 000,00

0

94,76

Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz
podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców gminy.
Zdrowie publiczne

wspieranie

Wyk. 59 700,00
razem

63 000,00

184 000,00

100

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w
tym wspieranie działań wewnętrznych i zewnętrznych
stowarzyszeń abstynenckich.

7 700, 00

12 990,00

100

Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.

0

8 000,00

90

Małe granty

Wyk. 7 200,00
razem

7 700,00

20 990,00

97,2
Wyk.27 890,00

Dotacje - razem konkursy ofert i małe granty

70 700,00

204 990,00

98,51

Razem dotacji udzielono na kwotę 275 690 zł,
wykorzystano kwotę - 271 590,00 zł

Sporządził: M. Bulińska, K. Czerwiński
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Cześć II
Organizacje pozarządowe to ważny partner gminy Gostynin w organizacji jej zadań statutowych.
Skupiają one najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli. W roku 2017,
współpraca gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi prowadzona była również w formie
pozafinansowej.
W bazie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Gostynin, na dzień 31 grudnia 2017 r.,
znajdowały się 34 podmioty.
Zrealizowane zostały cele (cel główny oraz cele szczegółowe), jakie zakładał Program współpracy gminy
Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, a mianowicie: budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi na terenie Gminy Gostynin
działalność pożytku publicznego, służącą rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz umacnianiu
roli aktywności obywatelskiej w realizowaniu zadań publicznych, utworzenie, opartego na partnerstwie, systemu
komunikacji i współdziałania z organizacjami pozarządowymi, stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności gminy, pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, wspieranie
działań na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej i samoorganizacji społeczności w regionie, współdziałanie
gminy Gostynin i organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i
międzynarodowych, wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych, stworzenie warunków do
wzmocnienia istniejących i powstawania nowych organizacji, umocnienie lokalnych działań oraz stworzenie
warunków do ich realizacji, otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych.
Współpraca gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywała się na następujących
zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności oraz jawności i uczciwej konkurencji.
W 2017 roku, współpraca o charakterze pozafinansowym pomiędzy gminą Gostynin a organizacjami
pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się w
następującym zakresie:
Współpraca o charakterze informacyjnym
- przesyłano informacje o terminach oraz tematyce oferowanych szkoleń, konferencji oraz spotkań
informacyjnych,
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- skonsultowano treść Programu współpracy gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2017 (termin konsultacji: 30 listopada 2017 r. godz. 14.00)
- prowadzono wykaz organizacji pozarządowych na stronie internetowej gminy,
- udzielano informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z funduszy krajowych i
międzynarodowych,
- publikowano ważne dla obu stron informacje na stronie internetowej gminy;
Współpraca o charakterze promocyjnym
- samorząd gminy Gostynin promował działalność organizacji pozarządowych, głownie podczas uroczystości
kulturalnych, które odbywały się na terenie gminy, a także służył pomocą w tworzeniu dobrego wizerunku tychże
organizacji;
Współpraca o charakterze organizacyjnym
- współpracowano oraz udzielano pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych
z innych źródeł,
- pomagano przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych,
- doradzano i udzielano pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i kompletowaniu odpowiedniej
dokumentacji,
- pomagano organizacjom w nawiązaniu kontaktów z organizacjami spoza terenu gminy Gostynin,
- udzielano rekomendacji,
- obejmowanie patronatem Wójta Gminy Gostynin przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Współpraca o charakterze technicznym
- w miarę możliwości nieodpłatnie użyczano gminnego środka transportu do przewozu członków organizacji
pozarządowych i materiałów związanych z wykonywaniem zadań publicznych w ramach działalności statutowej,
- udostępniano pomieszczenia w budynku Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin oraz
użyczano sprzęt multimedialny na cele działalności statutowej organizacji.

12

Dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania, tak po stronie Samorządu Gminy Gostynin, jak również
podmiotów trzeciego sektora działających na terenie gminy Gostynin, udało się wesprzeć i zrealizować wiele
inicjatyw obywatelskich.
Sporządziła: Krystyna Janiszewska
Zatwierdził
Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński
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