GMINA ŁABISZYN

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy
Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. póz. 688)
Łabiszyn, maj 2020

1. WSTĘP
Działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego jest kluczowym elementem zmierzającym do określania, a następnie
zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Jest narzędziem wykorzystującym znajomość
potrzeb danego środowiska, które sprzyja zwiększeniu aktywności i spójności społeczności
lokalnej.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy określonych w art. 7
ust.l pkt. 19 i art. 9 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.
póz. 713) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2019 r. póz. 688 z późn. zm.) i nakłada na organ administracji publicznej obowiązek
uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Współpraca Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi opierała się na podstawie
Rocznego Programu Współpracy gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego na 2019 r. uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie nr
1/11/18 z dnia 21 listopada 2018 r. Program był przedmiotem konsultacji z organizacjami
pozarządowymi, które mogły składać opinie i uwagi do projektu programu. W wyznaczonym
terminie konsultacji nie wpłynęła żadna opinia.

2 . CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w
środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami służącego do lepszego rozpoznawania i
zaspokajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.
2. Partnerstwo to służyć będzie misji celów określonych między innymi w Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łabiszyn w zakresie likwidacji patologii Społecznych oraz
stwarzaniu właściwych warunków życia mieszkańcom gminy.
3. Celami szczegółowymi Programu są:
1) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy przez włączenie do ich
realizacji organizacji pozarządowych i innych organizacji pożytku publicznego,
2) podniesienie jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,
3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
4) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,
5) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,
6) wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych,

7) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych.

Priorytetem władz Gminy Łabiszyn jest służenie mieszkańcom w ramach posiadanych
zasobów i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego
zarządzenia Gminą

3. PRIORYTETOWE ZADANIA:
. W 2019 roku Gmina określiła jako priorytetowe współdziałanie z organizacjami
pozarządowymi przy realizacji zadań w zakresie:
1) kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) upowszechnienie i promocję kultury fizycznej i sportu w różnych
dyscyplinach sportowych,
b) wspieranie działalności klubów sportowych,
c) prowadzenie
współzawodnictwa
sportowego w szkołach
podstawowych i gimnazjach,
d) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych, turniejów, olimpiad
oraz innych imprez o podobnym charakterze,
e) organizowanie rajdów,
f) współpracę międzynarodową w zakresie kultury fizycznej,
g) działania z zakresu utrzymania gminnych obiektów sportowych
h) propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury
fizycznej.
2) kultury, turystyki, oświaty, zdrowia poprzez:
a) organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych, wspieranie
inicjatywy organizacji do tego powołanych,
b) wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego,
c) wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych,
d) wspieranie aktywności emerytów i rencistów,
e) wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych,
f) promowanie honorowego krwiodawstwa,
g) promowanie zachowań prozdrowotnych,
h) organizację badań oraz pogadanek profilaktycznych.
2) Profilaktyki i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez:
a) przeciwdziałanie uzależnieniom- profilaktyka,
b) działania ograniczające ubóstwo, pomoc w trudnych sytuacjach
życiowych mieszkańcom gminy, wyrównywanie szans tych rodzin,

c) inne zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień dla
Gminy Łabiszyn.
3) Ochrony środowiska i ekologii poprzez:
a) edukację ekologiczną szczególnie w zakresie gospodarki odpadamiselektywna zbiórka odpadów,
b) ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
4) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:
a) wspieranie rozwoju stowarzyszeń odnowy wsi i rozwoju wsi.

4. Formy współpracy
A ) Współpraca Finansowa
Współpraca Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi polega na zlecaniu zadań
publicznych realizowanych przez organizacje w formie ich wspierania poprzez udzielania
dotacji. Zlecanie zadań odbywało się poprzez:

L_ Udzielenie dotacji na podstawie uchwały Nr 111/21/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z
dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań
własnych Gminy Łabiszyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Po złożeniu
wniosków wraz z załącznikami do dnia 31 października 2018 r., dotacje na 2019 r.
otrzymały następujące kluby sportowe:
MLKS NOTEĆ ŁABISZYN - 120.000 zł
UKS GAKKO-KARATE -20.000 zł
UKS ŁABISZYNIANKA-20.000 zł -wykorzystano 19986,26

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. póz. 688.)
W 2019 r. ogłoszono l konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna nr
0050.1.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.
W w/w konkursie wpłynęło 8 ofert.
Po rozpatrzeniu ofert przez komisję konkursową , sprawdzeniu pod względem formalnym oraz
przyznaniu punktów poszczególnym stowarzyszeniom, Burmistrz Łabiszyna podjął ostateczną
decyzję w sprawie wysokości dotacji.

Dotacje przyznano następującym organizacjom:
1. UKS LIDER przy ZS w Łabiszynie, ul. Nadnotecka 2, 89-210 Łabiszyn
Zadanie: Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER - 14.000 zł
2. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Pałuki
Zadanie: Harcerskie spotkania ze sportem-14.000 zł
3. Jeździecki Klub Sportowy "YULCAN" Łabiszyn, Smogorzewo 47, 89-210 Łabiszyn
Zadanie: Jazda konna sposobem na spędzanie wolnego czasu, integracja oraz promocja gminu
Łabiszyn- 8.000 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Lubostroniu, Lubostroń 13 89-210
Łabiszyn
zadanie: Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego - 8.000 zł
5. Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy,
Odział Rejonowy w Żninie, Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół w Łabiszynie.
Zadanie: Propagowanie kultury fizycznej poprzez promowanie aktywnego spędzania czasu
wolnego na szlakach górskich z elementami udzielania pierwszej pomocy. - 5.000 zł.
6. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, Koło nr 146 PZW w Lubostroniu
Zadanie: Oko w oko z Mistrzem- Łowca i Nauczyciel- 2.000 zł
7. Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łabiszynie
Zadanie: Popularyzacja sportów strzeleckich wśród mieszkańców gminy Łabiszyn- 9.000 zł
8. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, Koło nr 104 PZW w Łabiszynie
Zadanie: Przeprowadzenie 4 tur zawodów wędkarskich Łowca Sezonu 2019- 2.000 zł
Z realizacji zadań organizacje złożyły zgodnie z zapisem umowy sprawozdania końcowe oraz
faktury do wglądu.

B ) Formy współpracy pozafinansowej to:
1. udostępnienie organizacjom pozarządowym nieodpłatnie obiektów sportowych/boiska oraz
korzystanie na preferencyjnych zasadach z wynajmu pomieszczeń i lokali,
2. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektu rocznego programu współpracy
Gminy Łabiszyn z organizacjami,

3. utworzenie bazy danych organizacji pozarządowych,
4. informowanie o aktualnych szkoleniach i ogłaszanych konkursach dla organizacji
pozarządowych,
5. umieszczenie w BIP Gminy Łabiszyn wzorów ofert, wzorów sprawozdań.
6. pomoc w tworzeniu ofert, wniosków i sprawozdań.
7. promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców oraz informowanie o możliwości
przekazywania l % podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego
działającego na terenie Gminy Łabiszyn.

5. PODSUMOWANIE
Współpraca Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego odbyła się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Realizacja Programu jest łącznikiem sprzyjającym realizacji wspólnych zadań Gminy Łabiszyn
wraz z organizacjami pozarządowymi, służy umacnianiu w świadomości społecznej poczucia
odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną, jej tradycję, stwarza warunki do powstania
inicjatyw działania na rzecz społeczności Gminy Łabiszyn w różnych aspektach życia.
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie organ wykonawczy jst jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z
realizacji programu współpracy organowi stanowiącemu za rok 2019. Sprawozdanie zostanie
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łabiszyn.

Łabiszyn, dnia 21 maja 2020r.

Opracowała: K.Andrysiewicz
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