
 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STAWIGUDA W 2015 ROKU 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O 

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stawiguda, kwiecień 2016 r. 



PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STAWIGUDA 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek 

realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 

cytowanej ustawy. Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5a nakładający na organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

Program, o którym mowa, został przyjęty uchwałą nr XXXIX/318/2014 Rady Gminy 

Stawiguda z dnia 29 października 2014 roku. 

Program określa między innymi obszary i zasady oraz formy współpracy gminy 

Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera wykaz zadań priorytetowych, 

stanowiących podstawę dla władz gminy do dysponowania środkami publicznymi, 

przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we 

właściwości samorządu, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

 

Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych działających na terenie 

gminy Stawiguda 

W gminie Stawiguda w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie działa około 24 

organizacji pozarządowych. Z gminą współpracuje ponad 60 %, a niespełna 12% otrzymuje 

wsparcie finansowe w ramach otwartych konkursów ofert. 

Gminne organizacje można podzielić na kilka obszarów działalności: 

1) organizacje prowadzące działalność kulturalną, 

2) organizacje prowadzące działalność społeczną, 

3) organizacje prowadzące działalność z zakresu turystyki, sportu, hobby i turystyki, 

4) organizacje prowadzące działalność z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym, 

5) organizacje prowadzące działalność z zakresu promocji miast i gmin oraz integracji 

europejskiej. 



Szczegółowy spis wszystkich organizacji pozarządowych z terenu gminy można 

znaleźć na stronie internetowej gminy www.stawiguda.pl w zakładce organizacje pozarządowe 

oraz mailowo ngo@stawiguda.pl 

 

Konsultacje społeczne do Programu współpracy gminy Stawiguda 

z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok 

Konsultacje dotyczące programu współpracy gminy Stawiguda na rok 2015 z organizacjami 

pozarządowymi odbyły się zgodnie z uchwałą nr XXXVI/20/2014 Rady Gminy Stawiguda z 

dnia 29 kwietnia 2014 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych. 

 

Formy współpracy gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 

Zgodnie z programem współpracy na 2015 rok współpraca gminy z organizacjami 

pozarządowymi miała charakter finansowy i pozafinansowy. 

 

I. Finansowy 

Otwarte konkursy ofert: 3 

Pomoc finansowa odbywała się także z pominięciem otwartego konkursu ofert na 

wniosek organizacji pozarządowych przy zastosowaniu zapisów art. 19a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tej formy wsparcia 

skorzystały 3 podmioty. Łączna kwota wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych 

stanowiła: 85 000 zł. 

Zadanie 1. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz 

z  utrzymaniem stadionu sportowego w Stawigudzie” – 43 000 zł 

(Gminny Klub Sportowy „Stawiguda”) 

Zadanie 2. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz 

z utrzymaniem boiska sportowego w Gągławkach” – 35 000 zł 

(Klub Sportowym „Fortuna Gągławki”) 

Zadanie 3. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz 

z utrzymaniem boiska sportowego w Gryźlinach” – 7 000 zł 

(Klub Sportowy „Strażak Gryźliny”) 



II. Pozafinansowym 

Pozafinansowy rodzaj współpracy to przede wszystkim konsultacje mające na celu 

wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków. W ramach współpracy pozafinansowej przeprowadzono 

także szereg konsultacji indywidualnych dotyczących sporządzania ofert oraz sprawozdań z 

realizacji zadania publicznego. Na stronie Urzędu Gminy Stawiguda istnieje zakładka z 

informacjami dla III sektora – Organizacje pozarządowe. 

Zakładka ta jest uzupełniana o informacje mogące być pomocne w działalności 

organizacji. Na stronie znaleźć można m.in. bazę danych organizacji z terenu gminy Stawiguda, 

które zainteresowane są współpracą. 

Dodatkowo na oficjalnym Fan Page’u „Gmina Stawiguda” na stronie www.facebook.pl 

umieszczane są na bieżąco informacje o możliwościach dofinansowania, wsparciu, nowych 

szkoleniach, konsultacjach i wsparciu dla organizacji pozarządowych  mieszkańców. Profil 

społecznościowy na Facebooku, który został stworzony z myślą o działających na terenie 

gminy organizacjach. Na portalu tym organizacje mają możliwość szybkiej wymiany 

informacji, a także podzielenia się swoimi osiągnięciami z szeroką grupą odbiorców. 

Od marca 2015 roku prowadzony jest również mailing, gdzie osoby zainteresowane i 

współpracujące z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska i Promocji odpowiedzialnym 

za współprace z organizacjami pozarządowymi wysyłana na bieżąco informacje o 

możliwościach wsparcia ze środków zewnętrznych oraz planowanych konsultacjach. Osoby 

zainteresowane otrzymywaniem wiadomości mogą wysłać maila zgłaszając swoje 

zainteresowanie na adres mailowy ngo@stawiguda.pl. 

W roku 2015 organizacje pozarządowe dodatkowo otrzymały wsparcie na różnych 

polach działalności poszczególnych stowarzyszeń m.in. pomoc w codziennej działalności, 

patronaty honorowe imprez organizowanych przez stowarzyszenia, użyczenia sal i 

pomieszczeń należących do gminy, materiały promocyjne gminy. 

Powstała w sierpniu 2015 roku lokalna gazetka „Horyzonty Stawigudy” prowadzona 

przez uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie 

wspierana finansowo przez Gminę Stawiguda to dodatkowa szansa na promocję Organizacji 

Pozarządowych z terenu gminy Stawiguda. Członkowie funkcjonujących na terenie gminy 

Organizacji Pozarządowych mogły nieodpłatnie skorzystać z promocji swojego 

Stowarzyszenia. Nakład gazety lokalnej to 2.000 egz – dystrybucja na terenie gminy Stawiguda. 

Urząd Gminy Stawiguda na swojej stronie internetowej, Facebooku oraz w gazecie 

lokalnej pn. „Horyzonty Stawigudy” promuje działalność organizacji pozarządowych ich 

http://www.facebook.pl/
mailto:ngo@stawiguda.pl


osiągnięcia, informuje o realizowanych przez nie projektach. Udziela rekomendacji 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom współpracującym z gminą. 

Z ramienia gminy współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz koordynacją 

działań zajmuje się powołany w tym celu Pracownik Wójta Gminy Stawiguda ds. Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi – Pani Monika Grzymowicz. 

Do zadań osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami pozarządowymi należy 

w szczególności: 

1. poszukiwanie informacji o wszelkich projektach i programach umożliwiających 

pozyskiwanie środków zewnętrznych 

2. prowadzenie działań o charakterze informacyjnym w zakresie warunków i 

możliwości pozyskania środków publicznych organizacje pozarządowe oraz inne 

grupy zawodowe i społeczne.  

3. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi na 

terenie gminy 

4. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem postępowań konkursowych, w 

tym m.in. sprawdzanie pod względem formalnym wniosków wpływających na 

organizowane przez Urząd Gminy otwarte konkursy ofert przygotowywanie umów 

z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu oraz kontrola merytoryczna 

podmiotów, które otrzymały dotacje w tych konkursach,  

5. realizacja procedur pozakonkursowych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

6. współpraca ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi działającymi na terenie 

gminy oraz opiniowanie wniosków o dofinansowanie imprez organizowanych przez 

te stowarzyszenia. 

 Szczegółowe informacje na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi na 

terenie Gminy Stawiguda udziela pracownik Referatu Ochrony Środowiska i Promocji Pani 

Monika Grzymowicz – tel. 89 512 64 77 lub mailowo ngo@stawiguda.pl 

 

 

 


