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Sprawozdanie  

z realizacji Programu Współpracy Gminy Jastrzębia 

z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2012. 

  

 

I. WPROWADZENIE 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                        

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 

234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/66/11 z dn. 29 

grudnia  2011 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi               

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2012” organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później 

niż do dnia 30 kwietnia każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok poprzedni. 

Roczny program współpracy Gminy Jastrzębia z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2012 został uchwalony 29 grudnia 2011 roku Uchwałą 

Rady Gminy Jastrzębia Nr XIV/66/11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 

wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 

Celem programu było wyzwolenie potencjału aktywności obywatelskiej, 

wrażliwości społecznej oraz umacnianie, poprzez wspólne działania lokalnych 

więzi, wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowanie 

partnerstwa oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych 

celów społecznych. Rolą programu było także urzeczywistnienie zasady 

pomocniczości oraz umacnianie uprawnień obywateli i ich wspólnot; 

kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, 

poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a 

organizacjami pozarządowymi; podniesienie, jakości życia i pełniejsze 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy poprzez zwiększenie aktywności 

organizacji; stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur 
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funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej; wykorzystanie potencjału  

i możliwości organizacji pozarządowych; otwarcie na innowacyjność  

i konkurencyjność w wykonaniu zadań publicznych; integracja organizacji 

realizujących zadania publiczne; promowanie i wzmacnianie postaw 

obywatelskich; racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych; 

udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z innych źródeł 

zewnętrznych, na realizację zadań własnych Gminy. 

Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno 

pracowników Urzędu Gminy w Jastrzębi oraz jednostek organizacyjnych, jak 

również organizacji pozarządowych.  

 

II. FORMY WSPÓŁPRACY 

 

Podstawowe formy współpracy Gminy Jastrzębia z organizacjami w 2012 

roku miały charakter finansowy oraz społeczny.  

 

Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji 

zadań publicznych. 

 

Współpraca o charakterze finansowym gminy Jastrzębia z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego polegała głównie na zleceniu zadań publicznych w formie ich 

wspierania wraz z udzieleniem dotacji oraz powierzeniu wykonania zadań 

publicznych, wraz z udzieleniem dotacji. Zlecenie zadań odbywało się w drodze 

otwartych konkursów ofert ogłoszonych w trybie pożytku publicznego, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), jak 

również „Rocznego programu współpracy Gminy Jastrzębia z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2012”.  

Na realizację zadań publicznych w 2012 roku ze środków finansowych budżetu 

Gminy Jastrzębia zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. na powierzenie realizacji 

niżej wymienionych zadań: 

 

Zadanie 1. Organizacja plenerów, biesiad, festiwali i przeglądów muzycznych, 

teatralnych, warsztatów lub innych form mających szczególne znaczenie dla 

kultury Ziemi Jastrzębskiej.  

Powierzenie zadania kwotą nie większą niż 3.500 zł  
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Zadanie 2 Realizacja zadań w zakresie ochrony, odnowy i zagospodarowania 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc 

pamięci narodowej na terenie gminy Jastrzębia.  

Powierzenie zadania kwotą nie większą niż 5.000 zł 

 

Otwarty konkurs ofert 

 

W 2012 roku ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań publicznych o 

charakterze pożytku publicznego. Na podstawie Rocznego Programu 

Współpracy na rok 2012 zlecono organizacjom pozarządowym i podmiotom 

uprawnionym poniższe zadania:  

Zadanie 1. Organizacja plenerów, biesiad, festiwali i przeglądów muzycznych, 

teatralnych, warsztatów lub innych form mających szczególne znaczenie dla 

kultury ziemi Jastrzębskiej. 

Na realizację zadania wpłynęło 4 oferty: Stowarzyszenie „Owadów Wieś z 

Przyszłością”, Gminny Klub Sportowy „Akcja 1 Jastrzębia”, Stowarzyszenie 

Kobiet Aktywnych „Inspiracja” oraz Stowarzyszenie „Mieszkańcy Doliny 

Radomki”. Trzy stowarzyszenia zrealizowały powierzone im zadania. Natomiast 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja” odstąpiło od realizacji zadania.  

  

Zadanie 2. Realizacja zadań z zakresu ochrony, odnowy i zagospodarowania 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc 

pamięci narodowej na terenie gminy Jastrzębia.  

Na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta.  

 

Z zaplanowanych środków wydatkowano 10.500,00 zł na realizację zadań 

publicznych. 

 

W ramach przyznanych dotacji z budżetu gminy Jastrzębia  w 2012 r. trzy 

stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego zrealizowały trzy 

zadania. (Zawarto 4 umowy – nie doszło do realizacji umowy zawartej ze 

Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych „Inspiracja”, Stowarzyszenie zwróciło 

środki finansowe). 

 

 

 



5 
 

III. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ                           

Z BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

PUBLICZNYCH W ROKU 2012. 

 

Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 

w 2012r.: 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu 

realizującego zadania 

Kwota przyznanej 

dotacji 

Organizacja plenerów, biesiad, festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, 

warsztatów lub innych form mających szczególne znaczenie dla kultury ziemi 

jastrzębskiej – wsparcie zadania 

 

1. 

 

Kuferek Rozmaitości. 

Stowarzyszenie „ 

Owadów Wieś z 

Przyszłością”. 

 

3 500,00 zł 

 

2. 

Organizacja plenerów, biesiad, festiwali i 

przeglądów muzycznych, teatralnych, 

warsztatów lub innych form mających 

szczególne znaczenie dla kultury ziemi 

jastrzębskiej 

Stowarzyszenie „ Gminny 

Klub Sportowy AKCJA I .” 

 

 

3 500,00 zł 

 

3. 

Warsztaty wicia wieńca dożynkowego 

zakończone piknikiem. 

 

Stowarzyszenie                       

„ Mieszkańcy Doliny 

Radomki”. 

 

3 500,00 zł 

  RAZEM:        10,500, 00 zł 

 

IV. SUMA DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2012 ROKU: 10.500,00 zł 

 

IV. PODSUMOWANIE 

 

Gmina Jastrzębia współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno w 

zakresie finansowym jak i społecznym.  

Program współpracy był wyrazem polityki władz Gminy Jastrzębia wobec 

organizacji pozarządowych zmierzającej do zapewnienia im możliwości 

działania na terenie Gminy Jastrzębia. Współpraca Gminy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego odbywała się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności uczciwej konkurencji i jawności. Podejmowane działania                      
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i zadania były efektywne oraz w wielu przypadkach innowacyjne. W znacznym 

stopniu przyczyniły się do nawiązania pozytywnej współpracy pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi a lokalnym samorządem. Wzrosła aktywność 

organizacji pozarządowych, czego dowodem były liczne inicjatywy mające na 

celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Jastrzębia. Realizacji zadań 

była - w formie powierzenia realizacji zadań publicznych. 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, 

 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIV/66/11 z dn. 29 grudnia 2011 r.  

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Jastrzębia  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”, 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2012, oprócz 

zapoznania na dzisiejszym posiedzeniu Sesji Rady Gminy, zostanie 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Jastrzębia 

/-/ Zdzisław Karaś 


