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 ZA ROK 2019
I. WPROWADZENIE
Rada Miejska w Sianowie, Uchwałą nr II/17/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. przyjęła „Program Współpracy Gminy
i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019”. 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. z 2019 r. poz. 688 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 celu 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 celem programu było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

II.

FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 miała charakter finansowy oraz pozafinansowy.
1. Finansowe formy współpracy polegały na:
- zlecaniu realizacji zadań publicznych poprzez wspieranie ich realizacji,
- wspólnej realizacji zadań publicznych na zasadach partnerstwa i pomocniczości stron, szczególnie z zakresu kultury,
sztuki, turystyki, sportu, rekreacji i przeciwdziałania uzależnieniom.
2. Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego polegały na:
- konsultowaniu z podmiotami programu współpracy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych podmiotów,
- stworzeniu zespołów inicjatywnych ds. koncepcji projektowych,
- udzielaniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z ogólnopolskich funduszy
w ramach programów rządowych 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”,
- funkcjonowaniu Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- organizacji Powiatowego Dnia Organizacji Pozarządowych podsumowującego ich działania i aktywność społeczną
w 2019 r. (spotkanie zrealizowane dzięki nagrodzie finansowej otrzymanej przez Gminę Sianów za zdobycie
trzykrotnego już tytułu Lidera w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider
Współpracy z NGO 2019”).

III.

REALIZACJA PROGRAMU

Program zrealizowano poprzez wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia wpisujące się w katalog priorytetowych zadań
publicznych – ujętych w rocznym programie współpracy, w szczególności w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu: zrealizowano 12 projektów obejmujących zadania z dziedziny piłki
nożnej dzieci i młodzieży, kobiet oraz osób dorosłych, z dyscypliny tenisa stołowego, judo, badmintona i piłki
ręcznej dziewcząt oraz jazdy konnej i konnych zawodów jeździeckich. 11 klubów sportowych i stowarzyszeń
otrzymało dotacje w łącznej wysokości 316.700,00 zł.
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania: poprzez utrzymanie i prowadzenie trzech szkół podstawowych
oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez organizacje pozarządowej tj:
- Szkoła Podstawowa w Iwięcinie oraz Punkt Przedszkolny „Pod Kogucikiem” w Iwięcinie prowadzone
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino w Iwięcinie od 2011 roku,
- Szkoła Podstawowa w Szczeglinie prowadzona przez Stowarzyszenie „Refugium” w Węgorzewie Koszalińskim
od 2012 roku, a także
- Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej oraz Punkt Przedszkolny „Muszelki” prowadzone przez Stowarzyszenie
Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej od 2012 roku.
W 2019 roku gmina przekazała na ten cel zgodnie z zawartymi umowami - dotacje w wysokości 2 350 335,24 zł.
3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
realizowanej systematycznie w partnerstwie
międzysektorowym, głównie przez Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora, której działalność ma na celu
aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną osób w wieku powyżej 60 r. ż. zamieszkujących gminę Sianów.
4) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym: Gmina od wielu lat
wspierała działalność Klubu Abstynenta „ISKRA” w Sianowie. W ramach dotacji przyznanej w drodze otwartego
konkursu organizacja zrealizowała projekt pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku
2019”. Zadanie dotyczyło zapewnienia działań skierowanych do Klubu Abstynenta oraz innych form działań
pomocowych i ich wspierania, w tym nauki zdrowych nawyków bez uzależnień – poza terapią oraz działań
skierowanych do abstynentów i ich rodzin i możliwości uczestnictwa mieszkańców w grupach samopomocowych.
Gmina przekazała na ten cel dotację w wysokości 27 000,00 zł.
5) promocji wolontariatu: idea społecznikostwa, bezwarunkowej pomocy potrzebującym i grupom
defaworyzowanym upowszechniana była we wszystkich projektach i akcjach realizowanych przez organizacje
pozarządowe i szkoły. Upowszechnianie idei wolontariatu stworzyło okazję do budowania świata wartości,
rozwijania pasji i zainteresowań, wyszukiwania autorytetów lokalnej społeczności. Samorząd w podziękowaniu
za bezinteresowne zaangażowanie społeczników zorganizował wydarzenie, podkreślające wagę i znaczenie
wolontariatu w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i kształtowaniu postaw i wartości mieszkańców gminy.
Koncert dla wolontariuszy zorganizowano w styczniu 2019 r.

Ponadto, w ramach priorytetowych obszarów organizacje pozarządowe zrealizowały działania wpisujące się
w tematykę:
1) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
2) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
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IV. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3
USTAWO O DPPIW WRAZ Z PRZYZNANYMI DOTACJAMI W

2019 ROKU.

a) Zestawienie dotacji udzielonych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

LP

Podstawa prawna nazwa konkursu,
zadania priorytetowe

UKS Kometa Sianów

1

5
6
7

RU-00008/2019

UKS Victoria SP 2 Sianów

3
art. 13 ust. 1 w/w
ustawy – otwarty
konkurs ofert z
zakresu
upowszechniania
kultury fizycznej i
sportu na 2019 r.

RU-00019/2019

UKS Tori im. E. L. Krause przy ZS
w Dąbrowie
KS Victoria Sianów
UKS przy SP w Suchej
Koszalińskiej
UKS Morski

RU-00016/2019

KS Sieciemin

10

RU-00010/2019

RU-00013/2019

Stowarzyszenie Victoria Sianów

9

RU-00009/2019

RU-00012/2019

KS Darz Bór Karnieszewice

8

Nr umowy

RU-00007/2019

KS Skibno

2

4

Podmiot, któremu udzielono
dotację

RU-00017/2019
RU-00018/2019
SUMA:

Ochotnicza Straż Pożarna w
Osiekach
Klub Sportowy Skibno

11
12
13
- art. 19a w/w ustawy
14
15
16

Stowarzyszenie Ziemi
Wierciszewskiej
Jeździecki Klub Sportowy DakoGalant
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Sianowskiej
Stowarzyszenie Hobbiton

RU-00085/2019
RU-00083/2019
RU-00076/2019
RU-00060/2019
RU-00068/2019
RU-00072/2019
SUMA:

3

43 500,00

Kwota
wykorzystanej
dotacji na
podstawie
przedłożonego
sprawozdania
43 500,00

15 000,00

15 000,00

65 000,00

65 000,00

17 000,00

17 000,00

94 000,00

94 000,00

15 400,00

15 400,00

15 000,00

15 000,00

15 500,00

15 500,00

4 600,00

4 600,00

15 000,00

15 000,00

300 000,00

300 000,00

7 000,00

7 000,00

9 700,00

9 698,58

2 000,00

2 000,00

7 000,00

7 000,00

4 000,00

4 000,00

4 500,00

4 500,00

34 200,00

34 198,58

Kwota
przyznanej
dotacji

b) Zestawienie dotacji udzielonych na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 282)

Podmiot
otrzymujący dotację
Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Św. Stanisława
Kostki
w Sianowie

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Św. Antoniego
Padewskiego w
Osiekach

Zakres prac objętych
dotacją
Prace przy zabytkowym
wyposażeniu kościoła
pw. Św. Stanisława Kostki
w Sianowie:
- odtworzenie polichromii
renesansowej balustrady
organowej wraz z
konserwacją dwunastu
obrazów przedstawiających
postacie apostołów.
Prace konserwatorskie
ołtarza głównego będącego
zabytkowym wyposażeniem
kościoła pw. Św. Antoniego
Padewskiego w Osiekach,
polegające na konserwacji
mensy i predelli z obrazem
„Ostatnia Wieczerza”
oraz pola głównego.

Kwota
dotacji

Uchwała Rady Gminy

30 000,00

Uchwała nr XI/79/2019 Rady Miejskiej
w Sianowie z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie i restauratorskie przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

10 000,00

Uchwała nr XVI/115/2019 Rady Miejskiej
w Sianowie z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie i restauratorskie przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

40 000,00

SUMA:

-

c) Zestawienie dotacji udzielonych na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) i Ustawy o działalności leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567)

Podmiot
otrzymujący dotację

Klub Abstynenta
„ISKRA” w Sianowie

Nazwa zadania

Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym w roku 2019

Nr umowy

Kwota dotacji

3/GPPiRPA/
2019

27 000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

SUMA:
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Kwota
wykorzyst
anej
dotacji na
podstawie
przedłożon
ego
sprawozda
nia

d) Zestawienie dotacji udzielonych na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197) na prowadzenie szkół podstawowych i punktów przedszkolnych:

Podmiot
otrzymujący dotację

Nr umowy

Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju
Wsi Iwięcino

07/PSP/2011 z dnia
28.04.2011r i Aneks
nr 1/2011
z dnia 29.08.2011 r
do umowy

Stowarzyszenie
Rodziców Uczniów
Szkoły w Suchej
Koszalińskiej

08/PSP/2012 z dnia
26.04.2012r.

Stowarzyszenie
„Refugium”
w Węgorzewie
Koszalińskim

Kwota dotacji

Uchwała Rady Gminy

869 392,59 zł

Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej
w Sianowie z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie
Szkoły Podstawowej w Iwięcinie
Uchwała nr XV/136/2011 Rady Miejskiej
w Sianowie z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie szkoły Podstawowej w Suchej
Koszalińskiej

954 002,55 zł

526 940,10 zł
09/PSP/2012
z dnia 10.05.2012r.

SUMA:

Uchwała nr XVI/147/2011 Rady Miejskiej
w Sianowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w
sprawie Szkoły Podstawowej w Szczeglinie
Uchwała nr IX/54/11 Rady Miejskiej
w Sianowie z dnia 27 kwietnia 2011 r.
i Uchwała XXI/175/2012 Rady Miejskiej
w Sianowie z dnia 25 kwietnia 2012 r w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół
oraz
Uchwała nr XLIX/317/2018 Rady Miejskiej
w Sianowie z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji dla szkół,
przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Sianów przez inne niż jednostki
samorządu terytorialnego osoby prawne
i osoby fizyczne

2 350 335,24 zł

-

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) podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4) zrealizowanie szeregu wartościowych przedsięwzięć w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
a tym samym na promocję Gminy Sianów oraz kreowanie jej wizerunku w kraju i za granicą,
5) poprawę oferty rozwoju dla osób w wieku emerytalnym,
6) promowanie zdrowego stylu życia oraz udział w zajęciach sportowych młodych, zdolnych zawodników
w wybranych dyscyplinach sportu,
7) kształtowanie wśród dzieci i młodzieży systemu wartości, właściwych postaw i umiejętności ułatwiających dbałość
o zdrowie,
8) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
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9) współtworzenie aktów prawa lokalnego, partycypację NGO w procesie ich tworzenia i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego.
Wdrożenie Programu uregulowało czytelnie i jasno współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Sianowski Model współpracy został po raz trzeci wysoko doceniony i uhonorowany przez Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego statuetką i tytułem „Samorządowy Lider współpracy z NGO 2019” w kategorii gmin miejskowiejskich. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce dnia 9 maja 2019 r. podczas XIII Zachodniopomorskiego
Forum Pełnomocników ds. NGO w Kołobrzegu.

Zdjęcie: Pracownia Pozarządowa

Głównym celem konkursu „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2019” Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego było promowanie najlepszych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie finansowej
i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Nagroda honoruje
dotychczasowe praktyki współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi, podkreśla ich znaczenie w skali
województwa, daje impuls do dalszej pracy i profesjonalizacji kolejnych działań podejmowanych przez sianowskie
NGOs.
Dzięki dotacji celowej przyznanej od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w zawiązku z otrzymaniem
tytułu „Samorządowego Lidera współpracy z NGO 2019”, zorganizowano Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych.
Spotkanie, miało miejsce dnia 22 listopada 2019 r. w Domu Gościnnym Rutikal w Sianowie, zgromadziło blisko 100
członków i wolontariuszy sektora pozarządowego, Radnych Miejskich oraz samorządowców z terenu Gminy
i Miasta Sianów oraz Powiatu Koszalińskiego. Zorganizowano tematyczne stanowiska wystawiennicze, prezentację
wyrobów rękodzielniczych, krawieckich, wystawy zdjęć, nagrody sportowe, medale i degustowano wyroby spożywcze.
Społecznicy mieli okazję do długich rozmów, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i planów na dalsze
partnerskie działania. Był to czas wspólnego świętowania i podziękowania społecznikom za dobro, które czynią wokół
mieszkańców gminy i całego powiatu koszalińskiego.

6

Zdjęcie: Waldemar Kosowski

Zdjęcie: Waldemar Kosowski

Sianów, 26 maja 2020 r.
Sprawozdanie przygotowała: Aleksandra Dębowska
Zaakceptowała: Agata Szewczyk
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