
Czarnocin, dnia 25.04.2013r. 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

za rok 2013 

 

 Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy 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.) Wójt Gminy Czarnocin w terminie 
do 30 kwietnia każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok poprzedni.  

 Program współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
przyjęty został przez Radę Gminy w Czarnocinie uchwałą Nr X/79/11 z dnia 25 listopada 
2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego                          
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną                  
i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.  

Cele szczegółowe:  

1) rozwijanie aktywności społecznej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego;  

2) stwarzanie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy;  

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, 
wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;  

4) zwiększenie efektywności realizowanych zadań publicznych.  

 

1. Współpraca finansowa.  

 Jedną z form współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi w 2013 

roku, obok współpracy pozafinansowej, była współpraca finansowa. Polegała ona na zlecaniu 

organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych należących do gminy w zakresie 

określonym w art. 4 ust. 1 ustawy. Zlecanie zadań mogło mieć charakter wsparcia, czyli 

dofinansowania realizacji zadania lub powierzenia, czyli finansowania realizacji zadania. Na 

wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,                        



o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., z  budżetu Gminy Czarnocin 

2013 roku wydatkowano kwotę 13 000 zł.  

 

Wydatkowano: 

-  wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy przeznaczono 10 500zł 

- naukę pływania dla dzieci 2500zł. 

2. Pozostałe formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.  

 Gmina Czarnocin w 2013 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach 
pozafinansowych.  

Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest pomoc 

techniczno - organizacyjna, wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach 

np.: udostępnianie gminnych obiektów sportowy, lokali użytkowych czy sprzętu, udzielanie  

w miarę możliwości pomocy przy organizacji spotkań przez organizacje, których tematyka 

wiąże się z realizacją programu.  

 

3. Przykłady współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami:  

1) współorganizowanie wraz z LZS Czarnocin zawodów sportowych na terenie Gminy 
Czarnocin,  

2) organizacja spotkań i uroczystości wspólnie z Gminnym Kołem Emerytów i Rencistów, 

3) współpraca z jednostkami  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy,  

4) współpraca z Kołami Gospodyń wiejskich z terenu gminy, 

5) współpraca z w sprawie realizacji projektu nauki pływania z Szkolnym Związkiem 
Sportowym, 

6) współorganizacja zimowiska dla młodzieży gimnazjalnej wraz z Krajowym związkiem 
Młodzieży Wiejskiej, 

7) współorganizacja półkoloni dla dzieci i młodzieży z terenu gminy ze  stowarzyszeniem 
PROMNI 

 

 4. Podsumowując:  

 Gmina Czarnocin realizując cele Programu współpracy w 2013 roku udzielała 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia 
finansowego, jak również pomocy pozafinansowej.  



Zadania zostały zrealizowane w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu,                   
poprzez Urząd Gminy, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                
oraz a także na podstawie ustawy o sporcie i wsparciu jego rozwoju na terenie Gminy 
Czarnocin. 

Gmina  Czarnocin współpracuje z organizacjami społecznymi na wielu płaszczyznach 
związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup 
społecznych.  Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa                
i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty     
i wzajemne relacje z trzecim sektorem.  

 

 W roku 2013 nie wpłynęły do Gminy Czarnocin wnioski, uwagi ani zastrzeżenia do 

realizacji Programu. 

 

 

 

 

Sporządził: Agata Wróbel 

 


