
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2013 

 
Zgodnie z 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.) zwanej dalej 

ustawą, Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica, nie później niż do 30 kwietnia każdego roku, 

zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy i Miasta Drzewica sprawozdanie z realizacji 

programu za rok poprzedni. 

Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy gminy  

z organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie. 

      Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Gminy i Miasta Drzewica w realizacji  

jej zadań statutowych. Samorząd Gminy i Miasta Drzewica współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi wspierając ich działania w sferze realizacji zadań publicznych Gminy  

z przekonaniem, że znając potrzeby lokalne organizacje mogą realizować je skuteczniej  

i efektywniej. Organizacje pozarządowe zgodnie z zasadą partnerstwa biorą udział we 

współtworzeniu rocznego programu współpracy identyfikują i definiują problemy społeczne. 

     Celem nadrzędnym współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określonym w rocznym 

programie współpracy na rok 2013, to umacnianie partnerstwa pomiędzy Samorządem  

a organizacjami pozarządowymi. Dla realizacji celu nadrzędnego wyznaczono cele 

szczegółowe: 

- poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy; 

- integracja podmiotów realizujących zadanie publiczne; 

- prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć; 

- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. 

 

Zakładane cele zostały osiągnięte zgodnie z założeniami.  

W roku 2013 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

Gminy i Miasta Drzewica ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 

pod nazwą „ Organizowanie i prowadzenie świetlicy integracyjnej na terenie Gminy 

Drzewica”. 

 

 

 

W zakresie organizowania i prowadzenia świetlicy integracyjnej na terenie Gminy Drzewica 

 

Zadanie 1. Organizowanie i prowadzenie świetlicy integracyjnej na terenie Gminy Drzewica 

- 10.000,- złotych 

 

 

 

W ramach zadania publicznego realizowanego na wniosek, zgodnie z art.19a ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm. zlecono następujące zadania: 

 

1. Walka z cukrzycą w Gminie Drzewica. Prowadzenie działań na rzecz Diabetyków w 

gminie Drzewica – 3.000,- złotych 

 

2. Ochrona Kultury i Dziedzictwa Narodowego”– 4.000,- złotych 

 



3. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla niewidomych i słabo widzących z 

terenu gminy Drzewica – 1.800,- złotych 

 

     Rada Gminy i Miasta Drzewica uchwałą Nr XXXI/222/2013 przyjęła „Program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2014 i 2015”. Zakładane cele osiągnięto poprzez realizację 

zgłaszanych zadań. Wspólna organizacja zadań między samorządem gminnym a 

organizacjami pozarządowymi odbywała się na podstawie zawieranych umów.  

     

   Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy i Miasta 

Drzewica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2013” jest dokumentem podsumowującym kolejny rok 

współpracy samorządu z organizacjami oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

    Łączna kwota przeznaczona na realizację Programu współpracy wyniosła 18.800,00 zł. 

W kolejnym roku współpracy samorządu gminnego i sektora pozarządowego wspieraliśmy  

i realizowaliśmy inicjatywy obywatelskie tworząc warunki dla rozwoju instytucji społecznych 

i dla dobra mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica. 

 


