
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO 
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Jemielno, kwiecień 2014 r.  



 Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zwanej dalej ustawą 

Wójt Gminy Jemielno, zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Jemielno sprawozdanie                  

z realizacji programu za rok poprzedni. 

 Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy 

gminy z organizacjami pozarządowymi. 

 Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi zawarte zostały w  „Programie współpracy Gminy Jemielno z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2013”, który został przyjęty uchwałą Nr XIX/112/2012 Rady Gminy Jemielno z dnia                    

27 września 2013 r. Program współpracy…  określił zakres zadań przewidziany do realizacji 

przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Priorytetowymi grupami zadań 

przewidzianymi do realizacji w 2013 roku były: 

1. zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

2. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                                         

i o wolontariacie. 

Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zakładało 

m. in. popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych                                   

i ponadlokalnych imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, współzawodnictwo dzieci             

i młodzieży, współprace ze stowarzyszeniami, instytucjami przy organizowaniu konkursów, 

imprez sportowych, promocje sportu i wykorzystanie funkcji integracyjnych – społecznych 

kultury fizycznej, sport jako czynnik tworzący poczucie przynależności do wspólnoty 

lokalnej, wspieranie działań sportowych propagujący zdrowy i aktywny tryb życia wśród 

mieszkańców Gminy.            

  Zadanie dotyczące działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie miało na celu wspieranie grup lokalnych, wspieranie działań 

mających na celu rozwój przedsiębiorczości, samorządności i wolontariatu wśród 

społeczeństwa.   

 W 2013 r. Gmina współpracowała z sektorem pozarządowym zlecając mu realizację 

zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe znając potrzeby lokalne 

mogą realizować je skuteczniej i efektywniej.  Oprócz zlecania realizacji zadań publicznych, 

Gmina podejmowała również działania na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego oraz wzmacniania dialogu międzysektorowego w gminie.   

  W 2013 r. wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzeniem Wójta Gminy 

Jemielno ogłoszony został otwarty konkurs ofert. Powołana została komisja konkursowa, 

oceniająca złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Z prac komisji 

sporządzane były protokoły, które przekazano Wójtowi, celem zatwierdzenia przyznanej 

dotacji. Treść ogłoszeń konkursowych oraz wyniki ogłaszane były na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej w Jemielnie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.     

 Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartych 

konkursach ofert wyniosły 27.000,00 zł. Podmioty realizujące powyższe zadania 

wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji w następujący sposób:  



 - Gminy Związek Klubów Sportowych w Jemielnie - dotacja w wysokości 20.000,00 zł                   

z czego wykorzystano  19.562,14 zł, 

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Starszych „AKTYWNI” w Jemielnie – dotacja                

w  wysokości 4.995,00 zł z czego wykorzystano 4.427,17 zł, 

- Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” w Luboszycach – dotacja w wysokości 

2.000,00 zł – wykorzystana w całości.      

 Dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania partnerów, tak po stronie samorządu 

jak i po stronie sektora pozarządowego, udało się wspierać i realizować inicjatywy 

obywatelskie.  Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację realizowanych 

przez siebie projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś 

wymierne środki finansowe a także wkład pozafinansowy czyli głównie aktywność 

wolontariuszy. Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki swoim staraniom fundusze lub 

wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych. W przedsięwzięciach  zrealizowanych w 2013 

roku uczestniczyły dzieci i młodzież a także osoby starsze z terenu Gminy Jemielno. 

Dzięki pomocy samorządu, głównie poprzez udostępnienie busa gminnego w celu 

przywiezienia żywności w ramach Pomocy Żywnościowej Unii Europejskiej z Banku 

Żywności z Wrocławia, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Starszych „AKTYWNI” 

w Jemielnie rozdzielało żywność pomiędzy osoby potrzebujące. Żywność pochodzi również                

z Banku Żywności w Lesznie. Koszty transportu pokrywał Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jemielnie. W 2013 r. rozdzielono 65.066.00 kg  żywności.   

Samorząd służył również swoją pomocą przy organizacji V Festiwalu Piosenki Żołnierskiej           

i Patriotycznej – Luboszyce 2013. Przewieziono z Jemielna do Luboszycy i z powrotem stoły, 

krzesła, namioty. Kuchnia polowa została przewieziona ze Straży Pożarnej w Górze.  

  Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali 

będących własnością Gminy np. świetlice wiejskie.  

Gmina Jemielno zajmowała się obsługą konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych, 

udostępniła niezbędne formularze i udzieliła konsultacji  na temat ich wypełniania.  

Udzielono również konsultacji dotyczących procedury zakładania i rejestrowania 

stowarzyszeń, redagowania statutu a także procedury ubiegania się i rozliczania 

dofinansowania z budżetu Gminy Jemielno.  Udzielano wsparcia w sprawach 

organizacyjnych m.in. pomoc administracyjna, udostępnianie materiałów, sprzętów, urządzeń 

na potrzeby organizacji.  

 Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                

i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze 

uchwały, szczegółowy sposób konsultowania aktów prawa miejscowego                                          

w dziedzinie dotyczącej  działalności statutowej  organizacji. 

Uchwałą Nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Jemielno z dnia 30 grudnia 2013 r. 

przyjęto program współpracy Gminy Jemielno z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.    


