UCHWAŁA NR XII/86/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU
z dnia 5 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Suchań z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dariusz Kurant
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Załącznik do Uchwały Nr XII/86/2016
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia 5 maja 2016 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

Wstęp
Program współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/244/14 Rady
Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 października 2014 r. i jest zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą Burmistrz Suchania, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, składa Radzie
Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
W programie współpracy zostały określone zadania, które mogą zostać dofinansowane przez gminę oraz
wskazywane są inne formy współpracy związane min. z rozwojem sportu w Gminie Suchań (w ramach
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176).
Działające na terenie gminy kluby sportowe uczestniczą w rozgrywkach sportowych na różnych
poziomach, prowadzą ogólnodostępne zajęcia treningowe oraz korzystnie wpływają na integrację społeczną
mieszańców. Realizują zadania z zakresu szeroko rozumianego sportu.
Działalność organizacji pozwala na dokładniejsze określenie zbiorowych potrzeb mieszkańców i
efektywniejsze realizowanie celów związanych z podnoszeniem poziomu życia mieszkańców. Znajomość
potrzeb lokalnego środowiska, oraz priorytetowe zadania określone w programie współpracy pozwalają we
właściwy sposób wykorzystać potencjał organizacji. Poprawna relacja na linii organizacje pozarządowe –
władze samorządowe jest gwarantem efektywniejszego rozwoju i aktywizacji mieszkańców Gminy Suchań.

Formy współpracy
Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie i wspieranie
wykonania zadań wymienionych w programie. Ważnym elementem opracowywania programu współpracy
jest przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnienie w nim potrzeb społeczności lokalnych.
Projekt Uchwały Rady Gminy Suchań w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Suchań z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2015 rok został poddany konsultacjom w okresie od 16 października 2014 r. do 22 października 2014 r.
Przyjętą formą przeprowadzanych konsultacji było zamieszczenie obwieszczenia o podejmowanych
konsultacjach wraz z projektem programu współpracy na stronie internetowej BIP Gminy Suchań oraz na
tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu.
Po przeprowadzonych konsultacjach w ramach wskazanych sposobów nie uzyskano uwag oraz
propozycji do jego treści. Następnie program współpracy został przedstawiony Radzie Miejskiej w
Suchaniu i przyjęty Uchwałą Nr XXIX/244/14 w dniu 29 października 2014 r.
Program współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
pozwala również dysponować środkami publicznymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań
realizowanych przez organizacje pozarządowe. Umożliwia pełniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego i
rzeczowego organizacji, co pozwala podnosić standard realizowanych zadań publicznych. Dzięki
kilkuletnim doświadczeniom opracowywany Program w sposób kompleksowy ujmuje najważniejsze
zagadnienia dotyczące współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. władze Gminy
współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez:
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- powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
realizacji, lub

na finansowanie ich

- wspieranie wykonywania tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania,
- promocję działalności organizacji pozarządowych,
- doradztwo i udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym,
- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego na zasadach określonych w
Uchwale Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 grudnia 2010 r.
W 2015 roku Gmina Suchań wspierała wykonywanie zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie - przez udzielenie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród
dzieci i młodzieży szkolnej.

Współpraca pozafinansowa
Ważną częścią współpracy pozafinansowej jest wsparcie podejmowanych działań przez organizacje
pozarządowe. Jest to promocja ich działań, pomoc przy organizacji przedsięwzięć (przeprowadzanie imprez
kulturalnych, sportowych i edukacyjnych) w tym poprzez informowanie mieszkańców za pomocą stron
internetowych ( www.suchan.pl), oraz wsparcie w rozpropagowaniu zaproszeń i plakatów. Udzielana jest
pomoc w związku z bieżącym funkcjonowaniu organizacji pozarządowych.
Wszystkie zainteresowane organizacje otrzymywały merytoryczne wsparcie przy pisaniu wniosków o
dofinansowanie ze środków zewnętrznych, możliwość doradztwa w sprawie prawidłowej realizacji
projektów i ich rozliczania.

Wspieranie i powierzanie zadań publicznych
– współpraca finansowa
W ubiegłym roku na wspieranie lub powierzanie wykonywania zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe zgodnie z podpisanymi umowami przeznaczono środki finansowe w wysokości 6.000 zł.
Zadania i wydatkowanie środków finansowych zostały zrealizowane w ramach ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie ustawy o sporcie.

POŻYTEK PUBLICZNY I WOLONTARIAT
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
W roku ubiegłym został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie
kultury fizycznej w Gminie Suchań. Do konkursu przystąpiła jedna organizacja działające w ramach ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie, tj. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy KUSY. Przedstawiona
oferta została pozytywnie oceniona i otrzymała dofinansowanie na realizację projektu.
W ramach upowszechniania kultury fizycznej Ludowy Uczniowski Klub Sportowy KUSY w okresie od
01 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zorganizował zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu szkolnego
w formie:
a) sekcji tenisa stołowego,
b) sekcji lekkiej atletyki,
c) sekcji piłki nożnej,
d) sekcji piłki siatkowej,
e) sekcji unihokeja.
Konkurs został ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie i Zarządzenia Burmistrza Suchania Nr 17/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.
Przyznana i wykorzystana przez Klub Sportowy kwota dofinansowania wyniosła 6.000 zł.
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