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Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gaworzyce
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie za rok 2016

Gaworzyce, 13 kwietnia 2017 r.

Wprowadzenie
Roczny program współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 został uchwalony
dnia 29.10.2015r. Uchwałą nr VIII/75/2015 Rady Gminy Gaworzyce. Podjęcie
inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5. ust. 3. Ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.
zm).
Celem uchwalonego programu był rozwój zakresu i form współpracy finansowej
i pozafinansowej Gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi, poprzez
zwiększenie uczestnictwa organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk
publicznych, dostosowanie polityki lokalowej do specyfiki i potrzeb organizacji
pozarządowych, zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w określeniu
zasad zlecenia i realizacji zadań publicznych, zwiększenie wykorzystania narzędzi
promocji gminy do promowania projektów organizacji pozarządowych oraz
poprawę jakości komunikacji między samorządem, organizacjami pozarządowymi
a mieszkańcami.

Konsultacje
Zarządzeniem nr 62 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19.10.2015 r. zostały
przeprowadzone konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy
Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2016.
Organizacje pozarządowe miały możliwość składania opinii i uwag do Projektu
Programu na specjalnym formularzu udostępnionym na stronie internetowej
Gminy Gaworzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Konsultacje trwały od
19.10.2015 r. do 29.10.2015 r, jednakże nikt nie zgłosił uwag do Projektu.

Formy współpracy

Podstawowe formy współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami w 2016 r.

1. Gmina Gaworzyce konsultowała z organizacjami pozarządowymi projekty
aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy (roczny program
współpracy).
2. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie na
bieżąco informowane były o wszelkich planowanych kierunkach działalności
i realizowanych zadaniach.
3. Zwiększono różnorodność form komunikacji przedstawicieli administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi poprzez narzędzia elektroniczne
(mailing, media społecznościowe), a także komunikacji bezpośredniej
(spotkania, zebrania organizowane w sołectwach Gminy Gaworzyce).
4. Udzielano wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, i lokalowego
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w Ustawie
(pomoc w sporządzaniu i rozliczaniu wniosków, nieodpłatne wypożyczanie
sali, pomieszczeń biurowych bądź innych obiektów na realizację działań
statutowych).
5. Monitorowano i udzielano informacji organizacjom pozarządowym dot.
możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych bądź
podniesienia kwalifikacji (konkursy, granty, szkolenia, wyjazdy studyjne,
itp.)
6. Zaproszono przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów wymienionych w ustawie do udziału w wyjeździe studyjnym
celem poznania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń.

Podsumowanie
Ogłoszony program współpracy Gminy Gaworzyce z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego przyczynił się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców.
Mimo ograniczonych narzędzi finansowego wsparcia inicjatyw środowisko
organizacji pozarządowych cechuje wysoki poziom zaangażowania w sprawy
środowiska lokalnego. Występuje przychylność obu stron, tj. administracji
publicznej oraz organizacji pozarządowych w budowaniu partnerstwa.
Potencjał organizacji oraz innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego sprzyja rozwojowi Gminy Gaworzyce – poprawia się
znacznie jakość życia mieszkańców. Dzięki zwiększonej aktywności lokalnych
organizacji odbywa się szereg ciekawych inicjatyw. W 2016 r. pojawiły się
też nowe struktury funkcjonujące na rzecz środowiska lokalnego.
Na terenie Gminy Gaworzyce zarejestrowanych jest obecnie 16 podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Gminy Gaworzyce nie
później niż do 30 kwietnia 2017 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2016 zostanie
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce oraz na
stronie internetowej www.gaworzyce.com.pl w zakładce „Współpraca
z organizacjami pozarządowymi”.
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