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WOjew6<htwoM'S'j9i':l\l"ozdanie
Z realizacji programu współpracy
Gminy Wojnicz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2010 r.
Na podstawie art. Sa ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
przedkładam Radzie Miejskiej w Wojnlczu sprawozdanie z realizacji w 2010 r. programu
współpracy
Gminy Wojnicz z organizacjami
pozarządowymi
oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Rada Miejska w Wojniczu Uchwałą Nr XXXII/268/2009
z dnia 4 grudnia 2009 r. przyjęła
roczny program współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
Wyżej wymieniony program został uchwalony na podstawie art.5 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
i jest realizacją
konstytucyjnej zasady pomocniczosci i dialogu społecznego.

•

Zgodnie z zapisami
ustawy współpraca
ta może odbywać
się w szczególności
w formach:
1) zlecania organizacjom
pozarządowym
oraz podmiotom wymienionym
wart.
3
ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego
informowania
się
o
planowanych
kierunkach
działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania
tych kierunków;
3) konsultowania
z organizacjami
pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionym
wart.
3 ust.3, odpowiednio
do zakresu
ich działania,
projektów
aktów
normatywnych
w dziedzinach
dotyczących
działalności
statutowej
tych
organizacji;
4) tworzenia
wspólnych
zespołów
o charakterze
doradczym
i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych,
podmiotów wymienionych
wart. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli organów administracji publicznej.
Współpraca
poprzez:

•

gminy

Wojnicz

z organizacjami

pozarządowymi

1. Zlecanie
organizacjom
zadań
Gminy
i wspieranie realizacji zadań publicznych

Wojnicz

w 2010

r. odbywała

poprzez

się

powierzanie

W 2010 r. ogłoszono 3 otwarte konkursy składania ofert, które dotyczyły zadań z zakresu
kultury, kultury fizycznej i sportu.
W sumie złożono 22 oferty. Dwie z nich nie otrzymały dofinansowania. Oferty te nie
spełniały merytorycznych kryteriów oceny zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Przyznano
20 dotacji. Jedna organizacja zrezygnowała z przyznanej im kwoty. Zawarto zatem 19 umów
z organizacjami pozarządowymi. Wykaz dotacji przyznanych przez Burmistrza w ramach
ogłoszonych konkursów przedstawia poniższa tabela:
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zadań Gminy
Wojnicz
w dziedzinie
kultury w 201 O

r.

•

wojnickiej oraz
umocnienie
totsamości
regionalnej, w tym
mo/n. opieka nad
eksponatami izby
regionalnej,
wydawnictwo
Zaszytów
Wojnickichn

Edukacja
kulturalna ze
szczególnym
nastawieniem na
dzieci imłodziet z
terenu Gminy
Wojnicz

35 200

7300

2.

150000

•

Współzawodnictw
o sportowe
młodziety
Idorosłych

Otwarty
konkurs ofert
na realizację
zadań Gminy
Wojniczw
dziedzinie
kultury
fizycznej
i sportu
w2010 r.

Edukacja dla
kultury fizycznej i
współzawodnictw
o sportowe dzieci
i młodziety
szkolnej

36000

2

Wojnickie
Stowarzyszenie
Seweryniacy

2500

Katolickie
Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji
Tarnowskiej
OrNo'nicz
Katolickie
Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji
Tarnowskiej
O/Biadoliny
Radłowskie
Związek
Sybiraków

4000

ludowy Klub
Sportowy
Olim ia' Wo'nicz
ludowy Klub
Sportowy
.,Arkadia' Olsz n
ludowy Klub
Sportowy
,Spółdzielca'
Grabno
ludowy Klub
Sportowy
,Dębina" Dębina
Ł towska
Klub Sportowy
,Więckovia'
WieCkowice
ludowy Klub
Sportowy :Zryw"
Wielka Wieś
Uczniowski Klub
Sportowy przy
Szkole
Podstawowej w
Biadollnach
Radłowskich
Uczniowski Klub
Sportowy przy
Szkole
Podstawowej w
Grabnie
Uczniowski Klub
Sportowy .NIKE"
w Olszynach
Uczniowski Klub
Sportowy przy
Szkole
Podstawowe' w

68000

3000

300

16000

14000

13000

13000

13000

5000

4000

4000

4000

Zrezygnowano
z podpisania
umoWv

Wielkiej

Wsi

Uczniowski Klub
Sportowy przy
Publicznym
Gimnazjum w
Wo'niczu
Uczniowski Klub
Sportowy przy
Szkole
Podstawowej w
Wo"niczu
Uczniowski Klub
Sportowy
Podkową do
Szczęścia'
przy
ZSUT w Wo'nlczu
Parafialny
Uczniowski Klub
Sportowy w
Wo'niczu
Ludowy Klub
SportOWY .Pogoń"
Biadoliny
Radłowskie

:z.

3.

•

Otwarty
konkurs ofert
na realizację
zadań Gminy
Wojniczw
dziedzinie
kultury
fizycznej
i sportu na
terenie
sołectwa
Biadoliny
Radłowskie
w2010 r.

13000

7 000

2 000

2 000

13 000

Współzawodnictw
sportowe
młodziety
i dorosłych

o

Ogółem:

Tabela. lIv'ykaz dotacjI przyznanych
w wymku konkursÓw
ogłoszonych przez Burmistrza Wojnicz8.

•

8 000

ofert realizacji

228 500
(228200)

zadań publicznych

w

2010 r.,

Suma dotacji przyznanych w wyniku konkursów na realizację zadań publicznych wyniosła
228500 zł. Jako, że jedna z organizacji zrezygnowała z podpisania umowy, zawarto
19 umów na łączną kwotę 228 200 zł.
2. Udostępnienie
materiałów związanych z konkursami
ofert na realizację zadań
publicznych i innych dokumontów słutących do roalizacji współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi
Materiały
związane
z
konkursami
ofert
(treść
ogłoszeń
konkursowych
i formularze) były udostępnianie w formie wydruku każdemu zainteresowanemu. Dodatkowo,
treść
ogłoszeń konkursowych i formularze były umieszczane na bieżąco na stronie
internetowej www.wojnicz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

3. Wzajemne Informowanie

się o kierunkach

realizowanych

działań

Na stronie www.wojnicz.pl na bieżąco zamieszczano informacje o aktualnościach z życia
gminy, z których niektóre dotyczyły działań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
W internecie były zamieszczane również ogłoszenia konkursowe Burmistrza Wojnicza oraz
rozstrzygnięcia konkursów. Dział "Organizacje pozarządowe" na stronie internetowej miasta
został poszerzony. Poza wykazem organizacji z terenu gminy Wojnicz i formularzami,
zamieszczono tam roczny program współpracy z organizacjami.

4. Współpraca

w tworzeniu

i realizacji

projektów

z zakresu pożytku

publicznego

W 2010 r. Gmina Wojnicz realizowała wraz z organizacjami pozarządowymi następujące
przedsięwzięcia:
Gmina Wojnicz udostępniała obiekty sportowe do realizacji współfinansowanych przez
Gminę Wojnicz zadań pożytku publicznego.
• Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu oraz Urząd Miejski w Wojniczu współpracowały
z organizacjami pozarządowymi przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych.
• Gmina Wojnicz była partnerem projektu realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Wojnickiej zmierzającego do wydania "Przewodnika po Wojniczu inaczet.

5. Udostępnianie

lokalu komunalnego

na spotkania

i szkolenia

Gmina Wojnicz udostępnia lokale na spotkania i szkolenia, zarówno w Urzędzie Miejskim,
jak również w szkołach i w Domu Grodzkim w Wojniczu każdej organizacji, która zwróci się
o to z prośbą. W lokalach gminnych wojnickie organizacje mają również swoje siedziby.

•

6. Pomoc
w
Gminy.

promowaniu

działalności,

zwłaszcza

poprzez

stronę

internetową

Miejska strona internetowa w dziale "Stowarzyszenia"
zawiera spis prowadzących
działalność statutową na terenie gminy Wojnicz
organizacji pozarządowych, nazwiska
przedstawicieli tych organizacji, dane kontaktowe, a także odnośniki do stron internetowych,
jeżeli dana organizacja takową prowadzi.
W ramach rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej
www.wojnicz.pl znajdują się specjalne odnośniki (tzw. ban nery) do witryn Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, LKS Olimpia Wojnicz, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci nDajemy
Nadzieję", Koła Pszczelarzy w Wojniczu.
Na stronie głównej www.wojnicz.pl często zamieszczane są bieżące informacje z życia
III sektora. Bardzo często lokalne organizacje przesyłają do urzędu różnego rodzaju
informacje do zamieszczenia na stronie internetowej Gminy Wojnicz. Są to zapowiedzi
planowanych wydarzeń, relacje z imprez, które organizują bądź w których biorą udział, jak
również informacje o ich osiągnięciach, sukcesach.

•

7. Informacje

dodatkowe

Na podstawie art. 5 ust. 5 znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w życie 12 marca 2010 r., została podjęta
Uchwala nr XU31912010
Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 lipce 2010 r. w sprewie
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
W 2010 r. poddano konsultacjom z organizacjami pozarządowymi projekt Programu
współpracy
Gminy Wojnicz z organizacjami
pozarządowymi
i innymi podmiotami
prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na 2011 rok.
W myśl art. 5a usl. 1 podjęta zostala Uchwala nr 111/1512010 Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wojnicz
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego ne 2011 rok".
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