
 

SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MOSZCZENICA  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2017 ROKU” 

 

 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) nakłada na organy administracji 

publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy. Kluczowe znaczenie ma w tej kwestii art. 

5a ust. 1, nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 

uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia  

28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  

z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, zostały przeprowadzone konsultacje celem wyrażenia 

opinii. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu umieszczone zostały na 

stronie internetowej Gminy Moszczenica oraz na tablicy ogłoszeń UG. W wyznaczonym 

terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag. 

Na sesji Rady Gminy Moszczenica w dniu 29 listopada 2017 r. podjęta została 

uchwała Nr XXIX/233/17 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2017 r. odbywała się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, zaś 

podstawowym celem „Programu współpracy…” było budowanie i umacnianie partnerstwa 

pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi. Dla jego realizacji 

wyznaczone zostały cele szczegółowe m.in. działania na rzecz tworzenia warunków 

służących powstawaniu inicjatyw lokalnych, umacnianie świadomości społecznej 



mieszkańców gminy, poczucia ich odpowiedzialności za siebie, najbliższe otoczenie, 

wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, 

otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym 

indywidualnego występowania z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych 

prowadzonych przez samorząd. 

Powyższe cele realizowane były w formie finansowej i pozafinansowej. Współpraca  

o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych obejmujących 

wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie 

ich realizacji (upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie klubów sportowych, 

organizację zawodów, meczy i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu na poziomie 

gminnym i podczas imprez ponadgminnych, utrzymanie i wyposażenie obiektów 

sportowych). 

W dniu 9 grudnia 2016 roku ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań 

publicznych w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego  

z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej oraz 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków przeznaczonych na 

konkurs wyniosła 69.500 zł.  

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło dwie oferty, które otrzymały 

dofinansowanie według poniższego zestawienia:  

 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość 

przyznanych środków 

1. Gminny Klub Sportowy 

„Moszczanka” 

Moszczenica 

Upowszechnianie kultury fizycznej  52.000,00 

2. Stowarzyszenie Oświatowe 

SYNERGIA w 

Moszczenicy 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym.  

Pomoc Społeczna. 

7.500,00 

 

10.000,00 

RAZEM: 69.500,00 

 

 

Informacje na temat ogłoszenia otwartego konkursu, jak również dotyczące ogłoszenia 

jego wyników zostały podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Moszczenica oraz na stronie internetowej gminy. 

 

 



Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

wpłynęła jedna oferta, która otrzymała dofinansowanie według poniższego zestawienia: 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość 

przyznanych środków 

1. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Moszczenicy 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym „Strażacy, 

piłkarze nie piją, nie palą oraz po 

używki nie sięgają” 

 

9.000,00 

RAZEM: 9.000,00 

 

Powyższa oferta została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

okres 7 dni w BIP, na stronie internetowej Urzędu, jak również na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Moszczenica. W tym czasie nie zostały zgłoszone uwagi do złożonych 

ofert, w związku z czym została zawarta stosowna umowa. 

Współpraca o charakterze pozafinansowym z organizacjami pożytku publicznego 

polegała na wymianie informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałania  

(w szczególności poprzez stronę internetową Gminy Moszczenica, konsultowanie  

z podmiotami Programu odpowiednio do zakresu ich działalności, angażowanie podmiotów 

programu do wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć, itp.). 

 

 

 

Moszczenica, dnia 29 marca 2018 r.     

 

 

(-) Jerzy Wałęga 

 

       Wójt 


