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Sprawozdanie za rok 2013  

z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego  

 I.  Wprowadzenie  

Na podstawie art.Sa ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późno zm.) oraz Uchwały Nr  
III/23/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia  
"Programu współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-  
2013" organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi  
stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok  
2013.  

Celem głównym Programu było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy  
oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i  
umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi.  

1. Celami szczegółowymi Programu były:  
2) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,  
3) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,  
4) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,  
5) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań  

publicznych,  
6) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu,  
7) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.  

II. Formy współpracy  

Gmina Zębowice podejmowała współpracę z organizacjami w formie:  

l) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie,  
w formach powierzania lub wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na  
dofinansowanie ich realizacji (w tym dofinansowanie wkładu własnego organizacji do  
projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł  
zewnętrznych),  

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych  
zadaniach:  

a) publikowanie ważnych informacji na stronachintemetowych oraz w Biuletynie Informacji  
Publicznej,  

b) organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych zagadnień  
związanych z realizacją Programu,  

c) przekazywanie informacji o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach,  
konferencjach - za pośrednictwem poczty elektronicznej,  

d) konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez  
Wójta w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

3) organizowania bezpłatnych, w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie,  
konsultacji i szkoleń organizacji,  
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4) prowadzenia wspólnych przedsięwzięć przy organizacji imprez kulturalno-promocyjnych  
dotyczących Gminy, współorganizowanie konferencji, forum wymiany doświadczeń i in.  

5) przekazywania organizacjom przez Gminę, w miarę możliwości i w uzasadnionych  
przypadkach, np. przy realizacji projektów poza granicami powiatu i kraju, materiałów  
promocyjnych,  

6) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o  
dofinansowanie z innych źródeł.  

7) udzielania, w miarę możliwości, wsparcia technicznego, organizacyjnego i  
merytorycznego, w szczególności poradnictwa i doradztwa.  

III. Wysokość środków przekazanych w drodze konkursu ofert w roku 2013:  

1) Na realizację kultury fizycznej i sportu - Ludowy Zespół Sportowy w Radawiu  
- 24 tys. zł  
Środki te LZS przeznaczył na :  
- zakup sprzętu sportowego, utrzymanie boiska sportowego i szatni,  
ekwiwalent sędziów, składki i opłaty np. bankowe, ubezpieczenia, inne koszty  
np. przewóz zawodników  

2) Na realizację pomocy społecznej - Caritas Kluczbork - 90 tys. zł  
Środki te stacja Caritas przeznaczyła na: wynagrodzenia pracowników, zakup  
energii, zakup leków i materiałów medycznych, zakup wyposażenia i inne  
opłaty i składki.  

IV Podsumowanie:  
Otrzymane dotacje pozwoliły organizacjom pozarządowym na realizację swych zadań  
statutowych tzn. na zaspokojenie potrzeb mieszkańców zakresie sportu i rekreacji oraz  
potrzeb związanych z ochroną zdrowia i opieką medyczną taką jak: rehabilitacja, usługi  
pielęgniarskie oraz pomoc ludziom w podeszłym wieku i obłożnie chorym.  
Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania podmioty, które otrzymały dotację na  
realizację zadania publicznego w roku 2013 zrealizowały powierzone im zadania publiczne  
zgodnie z zawartymi umowami i złożyły sprawozdania końcowe z ich wykonania.  
Podmioty, które otrzymały dotacje nie zostały wezwane do jej zwrotu w związku z  
niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.  
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2013 zostanie opublikowane w  
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zębowice.  
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