
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI,,PROGRAMU WSP6TPRACY GMINY STARA KORNICA
z oRGAN|ZACJAMt POZARZADOWYMt I tNNyMt poDMtoTAMl

PROWADZACYMI DZIAIALNOSC POZWTU PUBLICZNEGO NA 2011 ROK"

Program wsp6tpracy Gminy Stara Korn ica z  organizac jami  pozarzqdowymi i  innymi
podmiotami  prowadzqcymi  dz ia la lno6i  po2ytku publ icznego na 201L rok (zwany dale j
Programem) zostat uchwalony 9 l istopada 2010 roku Uchwatq Rady Gminy w Starej Kornicy
Nr XXXVII/202/L0. Przyjqcie sprawozdania z realizacj i  Programu jest obowiqzkiem gmin
wynikajqcym z art. 5a pkt. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o dziatalno(ci po2ytku
publ icznego i  o  wolontar iac ie.

Program sprecyzowat i  uporzqdkowat zasady wsp6tpracy Gminy Stara Kornica z
organizacjami pozarzqdowymi. W praktycznym dziataniu jest podstawowym kryterium oceny
wniosk6w podmiot6w ubiegajqcych s iq  o dotac je z  bud2etu Gminy Stara Korn ica.

Program w szczeg6lnodci sprzyja kontynuowaniu i  rozwijaniu partnerskiej wsp6fpracy
pomiqdzy gminq a organizacjami pozarzqdowymi, rozwojowi tych organizacji ,  stwarza
mieszkaricom gminy szansQ poszerzenia aktywnodci spotecznej, a tak2e umo2liwia zlecanie
realizacj i  zadan publicznych na rzecz organizacji  pozarzqdowych.

W zwiqzku z obowiqzk iem jak i  naktada na samorzEdy ustawa z dnia 24 kwietn ia 2003
o dz iata lnoSci  po2ytku publ icznego i  wolontar iac ie (Dz.  U.  Nr  96,  poz.873 z poin.  zm.)  W6j t
Gminy Stara Kornica 18 paidziernika 2OIO roku ogtosit konsultacje w sprawie rocznego
Programu Wsp6fpracy Gminy Stara Korn ica z  organizac jami  pozarzqdowymi i  podmiotami
prowadzqcymi dziatalno5i po2ytku publicznego na rok 2011". Konsultacjom zostal poddany
projekt Programu. Projekt Programu wraz z formularzem konsultacj i  zostaf zamieszczony na
stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji  Publicznej oraz wywieszony do
publ icznej  wiadomo6ci  na tab l icy  ogtoszer i  Urzqdu Gminy.  W wyznaczonym termin ie 2adna
organizacja pozarzqdowa nie wniosta uwag do projektu programu.

Przedmiotem wsp6tpracy Gminy z  organizac jami  pozarzqdowymi i  podmiotami
pozytku publicznego zgodnie z Programem na rok 20L1 byta realizacja zadan publicznych z
za kresu:
L) podtrzymywania i  upowszechnianie tradycji  narodowej, pielqgnowanie polskoSci oraz
rozw6j Swiadomoici narodowej, obywatelskiej i  kulturowej,
2)  ochrony i  promocj i  zdrowia,
3) dziaialnosci wspomagajqcej rozwoj wsp6lnot i  spoleczno6ci lokalnych,
4) wypoczynku dzieci i  mtodzie2y,
5) kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i  dziedzictwa narodowego,
6) wspierania i  upowszechniania kultury f izycznej i  sportu,
7) turystyki i krajoznawstwa,
8) dziatalnoici na rzecz integracj i  europejskiej oraz rozwijania kontakt6w i wsp6lpracy
m iqdzy spoteczeristwa m i,
9) dziatalnoici na rzecz kombatant6w i os6b represjonowanych,
10) dziatalnoici na rzecz rodziny, macierzyfistwa, rodzicielstwa, upowszechniania i  ochrony
praw dz iecka.

W Programie okre5lono r6wnie2 gt6wne zasady i formy wsp6tpracy. Wsp6lpraca
Gminy z organizacjami pozarzqdowymi i  podmiotami po2ytku publicznego powinna byi
realizowana na zasadach pomocniczoici,  partnerstwa, suwerenno6ci, efektywnodci, uczciwej



konkurencji  i  jawnoSci. Ponadto wsp6tpraca mo2e przybierai formy pozafinansowe i

f inansowe.
Jednq z wa2niejszych form wsp6lpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami

pozarzqdowymi byto powierzenie organizacjom pozarzqdowym zadari publicznych wraz z

udzie len iem dotac j i  na dof inansowanie ich real izac j i .
W6jt Gminy Stara Kornica Zarzqdzeniem nr 7/2OtI z dnia L8 stycznia 201L roku

ogfosi l  otwarty konkurs ofert na realizacjq zadania publicznego w zakresie organizowania

wypoczynku dzieci i  mtodzie2y polegajqcym na: ,,Prowadzeniu Swietl icy wiejskiej w W6lce

Nosowskiej". Ogtoszenie ukazafo siq na stronie internetowej urzqdu, w Biuletynie Informacji

Publ icznej  oraz na tab l icy  ogfoszer i  urzqdu.
Na realizacjq zadania publicznego zleconego organizaqi pozarzqdowej w ramach

rozstrzygniqtego otwartego konkursu ofert w 201L roku z bud2etu Gminy Stara Kornica

przeznaczono kwotq 5 000,00 zf.
W roku 2011 real izac jq zadania publ icznego pod nazwA , ,Prowadzenie Swiet l icy

wiejskiej w W6lce Nosowskiej" powierzono Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi ,,PARK" W6lka

Nosowska. Dnia 28 lutego 201,! zawarto ze stowarzyszeniem umowq na w/w zadanie,

Procentowy udziat dotacj i  w calkowitych kosztach zadania publicznego wynosif 82 %.

Zadanie realizowane bylo gl6wnie poprzez organizowanie dla dzieci i  mlodzie2y

r62nego typu form spqdzania wolnego czasu, np. Zabawa Karnawatowa, Dzieri Dziecka i

P ikn ik  Rodzinny,  a  raz w tygodniu umo2l iwiono spoteczedstwu korzystanie z  pomieszczed

Swiet l icy  w celach rekreacy jnych i  edukacyjnych,  W okres ie rea l izac j i  zadania,  t j .  od

01.03.2011 do 3I.12.20LL Swietl ica byta czynna w ka2dy piqtek od godz. t7'00.

Zgodnie z  zapisem w umowie organizac ja zobl igowana byfa do z to2enia sprawozdania

czqSciowego i koficowego z realizacj i  zadania publicznego. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi

,,PARK" 22 sierpnia 2011, r. zloiylo sprawozdanie czqSciowe z wykonania zadania
publicznego, a dnia 30 stycznia 2012 sprawozdanie koricowe. L3 stycznia 2012 r.

Stowarzyszenie zwr6cito na konto Gminy Stara Kornica kwotq 250,00 zl, za niezrealizowanq

zabawq andrzejkowq. Stowarzyszenie umotywowato to trwajqcym remontem w
pomieszczeniach Swietl icy, w zwiqzku z czvm nie dysponowali lokalem do zorganizowania

w/w przedsiqwziqcia.
Przeznaczona dotac ja na zadanie , ,Prowadzenie 6wiet l icy  wie jsk ie j  w W6lce

Nosowskiej" zostafa wydana zgodnie z przeznaczeniem i prawidtowo rozl iczona.
W ramach pozafinansowej formy wsp6tpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami

pozarzqdowymi podmioty te mogly korzystai z lokali  i  nieruchomodci na preferencyjnych

warunkach. W dyspozycji  organizacji  znajdowalo siq 5 lokali ,  kt6re zajmowaty:
t.  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ,,PARK" - Swietl ica w W6lce Nosowskiej,
2 .  Stowarzyszenie In ic ja tywa -  Wsp6lny Cel  -  pomieszczenie w budynku Gimnazjum

w Starej Kornicy,
3. Stowarzyszenie KREDA - pomieszczenie w Swietl icy wiejskiej w Starej Kornicy,
4. Stowarzyszenie ,,Chata" - pomieszczenie w Swietl icy wiejskiej w Starej Kornicy,
5.  Ochotn icza Stra2 Po2arna w Starych Szpakach -  pomieszczenia Swiet l icy  w

Straznicy OSP w Starych Szpakach
Ponadto Gmina Stara Kornica zawarla ze Stowarzyszeniem Kreda umowq uzyczenia

na dziatkq nr 378/2 o pow. 0,59 ha polo2onq w Starej Kornicy.
Gmina Stara Kornica udzielata r6wnie2 pomocy organizacjom pozarzqdowym w

procedurze apl ikowania o Srodki  un i jne:



t '  Stowarzyszeniu KREDA -  w napisaniu wniosku o dof inansowanie w zakres ie
matych projekt6w w ramach PROW 2AO7-20t3 na zadanie ,,Ogrodzenie placu
postojowego samochod6w osobowych i placu rekreacji , , .

Gmina Stara Kornica na swojej stronie internetowej prowadzi tak2e zakfadkq
,,organizacie Pozarzqdowe", gdzie informuje o wszelkich planowanych kierunkach dzialania.
Zamieszczane sq tam bie2qce informacje o podejmowanych decyzjach (uchwafy i
zarzqdzenia), a tak2e formularze idokumenty konkursowe. W zakladce tej zamieszczony jest
r6wnie2 wykaz organizacji  pozarzqdowych funkcjonujqcych na terenie gminy.

Podejmowane przez Gminq dzialania byty efektywne oraz w wielu przypadkach
innowacyjne. W znacznym stopniu przyczynify siq do nawiqzywania pozytywnej wsp6lpracy
pomiqdzy orga n izacja mi pozarzqdowym i, a loka Inym samorzqdem.

Wzrosfa aktywnoSi organizacji  pozarzqdowych, czego dowodem byty l iczne inicjatywy
majqce na celu poprawq jakoSci 2ycia mieszkaric6w Gminy stara Kornica.

Stara Kornica, dn. 1,4.02.20L2 r.

Sporzqdzila:
Emi l ia  Leoniuk




