SPRAWOZDANIE Z

REALIZACJI PROGRAMU

WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA SIANÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE W ROKU 2015.

I. WPROWADZENIE
Rada Miejska w Sianowie, Uchwałą nr LIII/383/2014 z dnia 29 października 2014 r.
przyjęła

„Program

współpracy

Gminy

i

Miasta

Sianów

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2015”. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art.5a ust.1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr
96, poz. 873 z późn.zm.), nakładającego na organ samorządu terytorialnego
obowiązek

uchwalania

corocznych

programów

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi. Program jest wyrazem polityki władz Gminy i Miasta Sianów wobec
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,
mającej na uwadze wspieranie ich inicjatyw i działań oraz zapewnienie im na terenie
Gminy i Miasta Sianów jak najlepszych warunków funkcjonowania. Realizacja
programu zgodnie z ustawą podlega kontroli i wymaga sporządzenia sprawozdania.

I.

CELE PROGRAMU

Głównym, realizowanym celem programu było kształtowanie społeczeństwa
obywatelskiego, jego udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów poprzez
budowanie

i

umacnianie

pomiędzy

partnerstwa

Gminą

a

organizacjami

pozarządowymi, a także poprzez stwarzanie warunków sprzyjających wzrostowi
aktywności społecznej mieszkańców.

II.

FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 miała charakter finansowy
oraz pozafinansowy.
1. Finansowe formy współpracy polegały na:
-

zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez powierzenie lub wspieranie ich

realizacji,
- wspólnej realizacji zadań na zasadach partnerstwa.
2.

Pozafinansowe

podmiotami

formy

prowadzącymi

współpracy
działalność

z

organizacjami
pożytku

pozarządowymi

publicznego

polegały

oraz
na:

- konsultowaniu z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji,

-

udzielaniu

informacji

o

istnieniu

innych

źródeł

finansowania,

zwłaszcza

pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,
-

udostępnianiu

obiektów

gminnych

do

realizacji

zadań

publicznych

na

preferencyjnych zasadach, w szczególności pomieszczeń na siedzibę dla organizacji
pozarządowych,
- promowaniu działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych
gminy oraz w miesięczniku „Nasza Gmina”,
- pomocy w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym
charakterze,
- realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
szczególnie z zakresu kultury, sztuki, turystyki, sportu, rekreacji, przeciwdziałania
uzależnieniom.

III. REALIZACJA PROGRAMU
Program realizowano poprzez poniższe działania w zakresie priorytetowych zadań
publicznych:
1) W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych:
współpraca w charakterze finansowym:
- w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez gminę Sianów
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska otrzymało dotację w
wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania „Sianowski Inkubator Organizacji
Pozarządowych”. Dzięki realizacji projektu wzmocniono potencjał 10 organizacji
pozarządowych z terenu gminy. Utworzono instytucję zapewniającą wsparcie
infrastrukturalne, techniczne, szkoleniowe, promocyjne oraz usługowe. Zadanie
podniosło umiejętności uczestników m.in. w zakresie zarządzania projektami oraz
pozyskiwania środków na działalność statutową NGO.

2) W zakresie ochrony zdrowia:
współpraca w charakterze pozafinansowym i finansowym
– wspieranie działalności hospicjów i sianowskiego Koła Diabetyków poprzez
nieodpłatne przekazanie sprzętu medycznego, promocję ich działań i akcji

charytatywnych na stronie internetowej Gminy i Miasta Sianów oraz w miesięczniku
„Nasza Gmina”.
Ponadto w 2015 r. w Sianowie odbył się po raz drugi Ogólnopolski Charytatywny
Turniej

Tańca

Towarzyskiego,

z

którego

zebrane

środki

zasiliły

konto

Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Gmina wsparła wydarzenie
finansowo i organizacyjnie. Gmina wspierała także między innymi wydarzenia
charytatywne organizowane przez Fundację Jesteśmy Razem, w tym: andrzejkowy
bal charytatywny, czy Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Fundacji
Jesteśmy Razem, z których dochód został przekazany na potrzeby podopiecznych
fundacji.
3) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
współpraca w charakterze finansowym:
- Na terenie gminy Sianów funkcjonują szkoły podstawowe publiczne oraz punkty
przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenia:
- Szkoła Podstawowa w Iwięcinie prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Iwięcino w Iwięcinie od 01.09.2011 roku;
- Szkoła Podstawowa w Szczeglinie prowadzona przez Stowarzyszenie „Refugium”
w Węgorzewie Koszalińskim od dnia 01.09.2012 roku;
- Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej prowadzona przez Stowarzyszenie
Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej od 01.09.2012 roku.
W 2015 roku gmina przekazała na ten cel zgodnie z zawartymi umowami dotację w
wysokości 1 775 376,86 zł.

4) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
współpraca o charakterze finansowym:
- projekty obejmujące zadania z dziedziny piłki nożnej dzieci i młodzieży, kobiet oraz
osób dorosłych, tenisa stołowego, judo, badmintona, boksu, żeglarstwa oraz nauki
pływania realizowane w ciągu całego roku 2015 przez 12 sianowskich klubów
sportowych i stowarzyszeń. W ramach 12 zrealizowanych przedsięwzięć odbywały
się regularne treningi, zawodnicy brali udział w rozgrywkach, turniejach i meczach
oraz wyjazdach na zawody sportowe.

12 klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadanie publiczne w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu otrzymało dotacje w łącznej
wysokości 246 000,00 zł.
5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
współpraca o charakterze finansowym:
- Gmina wsparła finansowo dwa przedsięwzięcia Stowarzyszenia Sianowska
Akademia Seniora mające na celu aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną
grupy 63 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkujących gminę Sianów. W ramach
obu projektów przeprowadzono cykl zajęć tematycznych: kurs obsługi komputera,
kurs języka obcego, warsztaty plastyczne, warsztaty rekreacyjno-zdrowotne,
zielarskie, teatralne, kulinarne oraz gry planszowe. Dodatkowo zorganizowano
spotkania i wyjazdy integracyjne. Dzięki realizacji projektu podniesiono kwalifikacje
oraz zagospodarowano czas wolny uczestnikom przedsięwzięcia.

6) turystyka i krajoznawstwo:
współpraca o charakterze finansowym:
- dzięki wsparciu finansowym samorządu Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Skibnie
w ramach otwartego konkursu ofert zrealizowało zadanie „Klub Młodego Podróżnika”
promujące krajoznawstwo i walory turystyczne kraju poprzez organizację aktywnego
wypoczynku dla 75 dzieci i młodzieży oraz integrację społeczeństwa wokół spraw
związanych z wypoczynkiem, krajoznawstwem, turystyką społeczną i kulturową
dzieci i młodzieży. W ramach projektu zorganizowano aktywne zajęcia turystycznokrajoznawcze w okresie wakacji, co m.in. zaszczepiło wśród młodzieży pasję do
turystyki i poszanowania walorów przyrodniczych.
7) wypoczynek dzieci i młodzieży:
współpraca o charakterze finansowym:
- wsparcie finansowe Gminy w ramach otwartego konkursu ofert umożliwiło Fundacji
Jesteśmy Razem realizację zadania „Cudze chwalicie swego nie znacie”, w ramach
którego poprzez organizację aktywnego, letniego wypoczynku dla 300 dzieci i
młodzieży z terenu gminy, promowane było krajoznawstwo i walory turystyczne
Pomorza

Środkowego.

Młodzież

uczestniczyła

w

tygodniowych

zajęciach

promujących różne dziedziny turystyki lokalnej: spływy kajakowe, warsztaty konne,
rajdy nordic walking i warsztaty w wioskach tematycznych.
8) w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:
współpraca o charakterze finansowym
- Gmina wspierała działalność Klubu abstynenckiego „Iskra” w Sianowie. W ramach
dotacji w kwocie 15 000,00 zł przyznanej w drodze otwartego konkursu organizacja
zrealizowała

projekt

pn.

„Porządek

i

bezpieczeństwo

publiczne

oraz

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie leczenia i
profilaktyki uzależnień w roku 2015”. W ramach projektu odbywały się konsultacje z
terapeutami, wyjazdy mityngowe, samopomocowe grupy wsparcia, imprezy
integracyjne.
9) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
współpraca o charakterze niefinansowym
- samorząd współpracował wspólnie z wieloma organizacjami pozarządowymi z
terenu gminy Sianów przy organizacji imprez kulturalnych, między innymi: „Sferze
Kultury” w Parku Miejskim w Sianowie, Folk Film Festiwalu oraz od 2012 r. Dni
Ziemi Sianowskiej - największej imprezie kulturalnej w gminie. Organizatorem tej
imprezy była Gminna Organizacja Turystyczna, która była odpowiedzialna za
wszystkie działania związane z logistyką oraz pozyskanie sponsorów. Organizacja
pozarządowa ma większe możliwości pozyskania sponsorów zewnętrznych i dzięki
temu największa impreza w gminie może się rozwijać i stać się imprezą o zasięgu
ponadgminnym.
10) w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
wsparcie o charakterze finansowym
- w 2015 r. Gmina Sianów udzieliła trzech dotacji w wysokości 15.000,00 zł każda,
łącznie 45.000,00 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Osiekach, Siecieminie
oraz w Iwięcinie na rozbudowę strażnic. Wsparcie pozwoliło na ukończenie stanów
surowych otwartych inwestycji polegających na dobudowaniu do istniejących remiz
boksów przeznaczonych do garażowania samochodów ratowniczych. Ostateczne
ukończenie inwestycji nastąpi jesienią 2016 r. i poprawi funkcjonowanie jednostek i
warunków garażowania wozów bojowych oraz zapewni utrzymanie pełnej

gotowości bojowej jednostek, co bezpośrednio wpłynie na czas prowadzenia
działań ratowniczych.

VI. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW WRAZ Z
PRZYZNANYMI DOTACJAMI W 2015 R.

LP

Nazwa organizacji

1

UKS Tori im E.L. Krause
przy ZS w Dąbrowie

2

KS Darz Bór
Karnieszewice

3

UKS Victoria SP 2
Sianów

4

UKS Sucha Koszalińska

5

UKS Kometa Sianów

6

KS Sieciemin

7
8

Stowarzyszenie Klub
Kickboxingu i Boksu
Wiktoria Sianów
Sianowska Akademia
Sportu

Nazwa zadania
Upowszechnianie sportu
judo wśród dzieci i
młodzieży w Gminie
Sianów
Upowszechnianie gry w
tenisa stołowego w Gminie
Sianów
Znajdź w sobie pasję
Tenis stołowy dzieci,
młodzieży i mieszkańców
Gminy Sianów
Badminton sportem
powszechnym
Upowszechnianie gry w
piłkę nożną
Boks – sport dla
wszystkich
Sianowska Akademia
Sportu
Piłka dla wszystkich w
Gminie Sianów

Kwota przyznana (w zł.)
Poza
Otwarty
otwartym
konkurs ofert konkursem
ofert

Kwota wykorzystana (w zł.)
Poza
Otwarty
otwartym
konkurs ofert konkursem
ofert

18 000

0,00

18 000

0,00

13 900

0,00

13 900

0,00

45 100

0,00

45 100

0,00

19 000

0,00

19 000

0,00

38 000

0,00

38 000

0,00

10 000

0,00

10 000

0,00

9 000

0,00

9 000

0,00

34 000

0,00

34 000

0,00

45 000

0,00

45 000

0,00

9

KS Victoria Sianów

10

UKS przy OSP w
Osiekach

Z wodą za pan brat

8 000

0,00

4 752,44

0,00

11

Stowarzyszenie Sianowska
Akademia Seniora

Aqua edukacja

2 000

0,00

2 000

0,00

12

Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich w Skibnie

Klub Młodego Podróżnika

3 700

0,00

3 700

0,00

Cudze chwalicie swego
nie znacie

4 000

0,00

4 000

0,00

13 Fundacja Jesteśmy Razem

Stowarzyszenie Na Rzecz

14 Rozwoju Wsi Sucha
Koszalińska

Stowarzyszenie
15 Sianowska Akademia
Seniora
Stowarzyszenie
16 Sianowska Akademia
Seniora
17 Klub Sortowy Skibno

18

Klub abstynencki „Iskra”
w Sianowie

Sianowski Inkubator
Organizacji
Pozarządowych

5 000

0,00

5 000

0,00

Akademia Seniora

0

5 000

0

5 000

Akademia Seniora

0

7 200

0

7 200

0

4 000

0

4 000

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

269 700,00

16 200,00

266 452,44

16 200,00

Upowszechnienie sportu w
Gminie Sianów
Porządek i
bezpieczeństwo publiczne
oraz przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom społecznym w
zakresie leczenia i
profilaktyki uzależnień w
roku 2015
SUMA

V. OCENA EFEKTÓW WSPÓŁPRACY
Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe pozwoliło na:
1) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a w szczególności na rozwój i
profesjonalizację stowarzyszeń działających na terenie gminy i miasta Sianów
2) rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
3) rozwój i rozpowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz poprawa jakości
wypoczynku dzieci i młodzieży,
4) zrealizowanie szeregu wartościowych przedsięwzięć w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji, co miało duży wpływ na promocję Gminy Sianów
oraz kreowanie jej wizerunku, zarówno w kraju, jak i za granicą,
5) poprawa oferty rozwoju dla osób w wieku emerytalnym,
6) promowanie zdrowego stylu życia oraz udział w zajęciach sportowych młodych,
zdolnych zawodników w wybranej dyscyplinie sportu,
7) kształtowanie wśród dzieci i młodzieży systemu wartości, właściwych postaw
i umiejętności ułatwiających dbałość o zdrowie,
8) przeciwdziałanie patologiom społecznym,

9) wzrost poziomu ratownictwa i ochrony ludności.
Wdrożenie Programu uregulowało czytelnie i jasno współpracę z organizacjami
pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Udzielano organizacjom szerokiej
informacji i poradnictwa, co w kolejnych latach powinno przyczynić się do rozwijania
współpracy oraz większej efektywności przy realizacji programów w kolejnych latach.

Sianów, 12 maja 2016 r.
Przygotowała: Aleksandra Dębowska

