Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515, 1890) oraz art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339, 1777)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Sławno z realizacji Programu współpracy Gminy Sławno
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sławno
z dnia....................2016 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami na 2015 rok
Program współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2015 rok
(zwany dalej Programem) został uchwalony 30 października 2014 roku Uchwałą Rady Gminy Sławno Nr
L/445/2014. Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
1118 z późn. zm.).
W Programie określono następujące formy współpracy:
1. Do współpracy o charakterze finansowym należy zlecanie realizacji zadań publicznych, które może
przybierać jedną z następujących form:
1) powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
2) wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Do współpracy o charakterze pozafinansowym należy:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania
tych kierunków;
2) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3) utworzenie wspólnego Zespołu Konsultacyjnego o charakterze doradczym i inicjatywnym;
4) udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej z
partnerami o podobnym profilu działalności;
5) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego,
funduszy celowych i prywatnych fundacji;
6) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z
innych źródeł;
7) udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach;
8) promocję organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz idei wolontariatu;
9) kierowanie w miarę możliwości pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych do pracy
w organizacjach i podmiotach realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego;
10) organizowanie szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych, które określają sferę zadań publicznych;
11) realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;
12) doradztwo prawne w zakresie działalności statutowej.
Dnia 7 stycznia 2015 roku Wójt Gminy Sławno Zarządzeniem Nr 4/2015 powołał Zespół Konsultacyjny
ds. współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku w
składzie:
Podmiot
desygnujący
Organizacje
pozarządowe
Rada Gminy

Nazwisko i imię
Magdalena Białecka
Monika Glinka
Lechosław Szach

Id: 364560E3-92D0-4833-81E3-47216A1DC743. Projekt

Stanowisko/Przynależność
do Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej
i Pieszej „Na szlaku”
Stowarzyszenie „Moja Wieś Sławsko”
Radny Rady Gminy Sławno
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Sławno
Wójt Gminy
Sławno

Magdalena Kiełdanowicz
Marzena Kwiatkowska – Dzik
Daria Anna Dawid – Nowacka

Radna Rady Gminy Sławno
Radna Rady Gminy Sławno
Podinspektor ds. zamówień publicznych i
współpracy z org. pozarządowymi

Dnia 23 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, w sali nr 55 o godz. 1500
odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Gminy Sławno z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku. Członkowie Zespołu Konsultacyjnego jednogłośnie wybrali
Panią Magdalenę Białecką Przewodniczącym, a Panią Magdalenę Kiełdanowicz Wiceprzewodniczącym.
Ponadto Zespół Konsultacyjny przyjął bez uwag sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sławno
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014.
Wójt Gminy Sławno ogłosił łącznie cztery otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w 2015 r. Konkursy dotyczyły następujących dziedzin z zakresu działalności pożytku publicznego:
I otwarty konkurs ofert:
1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanego poprzez
prowadzenie świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i organizacji czasu wolnego mieszkańców wsi na terenie
Gminy Sławno, dotacje otrzymały następujące podmioty:
1) Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku – 20.000,00 zł.
2) Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa – 25.000,00 zł;
2. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania realizowanego poprzez
organizowanie zajęć języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno, dotację w kwocie 3.500,00
zł otrzymało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście „Mała Ojczyzna”. W ramach
przedmiotowego zadania dotacji nie przyznano Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Wrześnica „Jedność”.
3. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego poprzez:
1) organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży – Sportowe Ferie 2015, dotacje otrzymały
następujące podmioty:
a) LZS „Błękitni” Tychowo – 1.800,00 zł;
b) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gwiazdowa „Nasze Gwiazdowo” – 1.800,00 zł;
c) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wrześnica „Jedność” – 1.800,00 zł;
d) Stowarzyszenie „Łętowska Dolina” – 1.800,00 zł;
e) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko – 1.800,00 zł;
f) Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa – 1.000,00 zł.
2) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno, dotację w kwocie 3.000,00 zł
otrzymał UKS „Sława – Jedynka” Sławno.
3) uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, dotacje otrzymały następujące podmioty:
a) LZS „Błękitni” Tychowo – 5.000,00 zł;
b) KS „Derby” Gwiazdowo – 5.000,00 zł;
c) KS „Wrzos” Wrześnica – 10.000,00 zł;
d) KS „Olimpic – Mieszko” Warszkowo – 5.000,00 zł;
e) Stowarzyszenie „Łętowska Dolina” – 5.000,00 zł;
f) LZS „Kolorowi” Rzyszczewo – 5.000,00 zł;
g) LZS „Orzeł” Smardzewo – 10.000,00 zł;
h) LZS „Pogoń” Noskowo – 5.000,00 zł.
4. z zakresu działalności charytatywnej realizowanego poprzez wydawanie żywności dla mieszkańców Gminy
Sławno, nie wpłynęła żadna oferta.
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5. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanego poprzez:
1) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dotację w kwocie
5.000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
„Razem”. W ramach przedmiotowego zadania dotacji nie przyznano Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi
Wrześnica „Jedność”.
2) organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, dotację w kwocie 3.000,00 zł
otrzymało Stowarzyszenie „AKSON”.
II otwarty konkurs ofert:
1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego poprzez zagospodarowanie
terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Janiewice, dotację w kwocie 28.044,92 zł otrzymało
Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa.
2. z zakresu działalności charytatywnej realizowanego poprzez wydawanie żywności dla mieszkańców Gminy
Sławno, nie wpłynęła żadna oferta.
III otwarty konkurs ofert:
1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego poprzez organizowanie
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno, dotację w kwocie 7.000,00 zł otrzymał UKS
Wrześnica.
2. z zakresu działalności charytatywnej realizowanego poprzez wydawanie żywności dla mieszkańców Gminy
Sławno, dotację w kwocie 12.000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa.
IV otwarty konkurs ofert:
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego poprzez organizowanie
zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży – Sportowe Wakacje 2015, dotacje otrzymały następujące
podmioty:
1. LZS „Pogoń” Noskowo – 3.400,00 zł;
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa – 1.500,00 zł;
3. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku – 1.500,00 zł;
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko – 3.400,00 zł;
5. Stowarzyszenie „Łętowska Dolina” – 3.400,00 zł;
6. LZS „Orzeł” Smardzewo – 3.400,00 zł;
7. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tokary „Tokary – Moje Najpiękniejsze Miejsce Na Ziemi”– 3.400,00 zł;
W ramach przedmiotowego zadania dotacji nie przyznano Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi
Wrześnica „Jedność”. Zgodnie z § 7 ust. 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2014 Wójta Gminy Sławno z
dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, oferty złożone po upływie terminu określonego
przez Wójta Gminy Sławno w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert nie będą rozpatrywane.
Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sławno w 2015 roku na podstawie otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych:
Lp.

Nazwa organizacji

Kwota
przyznanej
dotacji

1.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku

20.000,00

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa

25.000,00

3.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście „Mała Ojczyzna”

3.500,00
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Cel/zadanie
Prowadzenie świetlicy wiejskiej jako miejsca
spotkań i organizacji czasu wolnego mieszkańców
wsi na terenie Gminy Sławno.
Prowadzenie świetlicy wiejskiej jako miejsca
spotkań i organizacji czasu wolnego mieszkańców
wsi na terenie Gminy Sławno.
Organizowanie zajęć języka angielskiego dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno.
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4.

LZS „Błękitni” Tychowo
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Gwiazdowa „Nasze Gwiazdowo”
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Wrześnica „Jedność”

5.
6.

1.800,00
1.800,00
1.800,00

7.

Stowarzyszenie „Łętowska Dolina”

1.800,00

8.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko

1.800,00

9.

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa

1.000,00

10.

UKS „Sława – Jedynka” Sławno

3.000,00

11.

LZS „Błękitni” Tychowo

5.000,00

12.

LZS „Derby” Gwiazdowo

5.000,00

13.

KS „Wrzos” Wrześnica

10.000,00

14.

KS „Olimpic – Mieszko” Warszkowo

5.000,00

15.

Stowarzyszenie „Łętowska Dolina”

5.000,00

16.

LZS „Kolorowi” Rzyszczewo

5.000,00

17.

LZS „Orzeł” Smardzewo

10.000,00

18.

LZS „Pogoń” Noskowo

5.000,00

19.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze
Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem”

5.000,00

20.

Stowarzyszenie „AKSON”

3.000,00

21.

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa

28.044,92

22.

UKS Wrześnica

7.000,00

23.

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa

12.000,00

24.

LZS „Pogoń” Noskowo

3.400,00

25.

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa

1.500,00

26.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku

1.500,00

27.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko

3.400,00

28.

Stowarzyszenie „Łętowska Dolina”

3.400,00

29.

LZS „Orzeł” Smardzewo

3.400,00

30.

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tokary
„Tokary – Moje Najpiękniejsze Miejsce Na Ziemi”
OGÓŁEM

3.400,00

Organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci
i młodzieży – Sportowe Ferie 2015.
Organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci
i młodzieży – Sportowe Ferie 2015.
Organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci
i młodzieży – Sportowe Ferie 2015.
Organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci
i młodzieży – Sportowe Ferie 2015.
Organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci
i młodzieży – Sportowe Ferie 2015.
Organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci
i młodzieży – Sportowe Ferie 2015.
Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Sławno.
Uczestnictwo w zorganizowanej
rywalizacji sportowej.
Uczestnictwo w zorganizowanej
rywalizacji sportowej.
Uczestnictwo w zorganizowanej
rywalizacji sportowej.
Uczestnictwo w zorganizowanej
rywalizacji sportowej.
Uczestnictwo w zorganizowanej
rywalizacji sportowej.
Uczestnictwo w zorganizowanej
rywalizacji sportowej.
Uczestnictwo w zorganizowanej
rywalizacji sportowej.
Uczestnictwo w zorganizowanej
rywalizacji sportowej.
Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla
osób niepełnosprawnych.
Zagospodarowanie terenu sportowo –
rekreacyjnego w miejscowości Janiewice.
Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Sławno.
Wydawanie żywności dla mieszkańców
Gminy Sławno.
Organizowanie zajęć ogólnodostępnych
dla dzieci i młodzieży – Sportowe Wakacje 2015.
Organizowanie zajęć ogólnodostępnych
dla dzieci i młodzieży – Sportowe Wakacje 2015.
Organizowanie zajęć ogólnodostępnych
dla dzieci i młodzieży – Sportowe Wakacje 2015.
Organizowanie zajęć ogólnodostępnych
dla dzieci i młodzieży – Sportowe Wakacje 2015.
Organizowanie zajęć ogólnodostępnych
dla dzieci i młodzieży – Sportowe Wakacje 2015.
Organizowanie zajęć ogólnodostępnych
dla dzieci i młodzieży – Sportowe Wakacje 2015.
Organizowanie zajęć ogólnodostępnych
dla dzieci i młodzieży – Sportowe Wakacje 2015.

186.544,92

Materiały związane z konkursem ofert (treść ogłoszenia konkursowego i wzory dokumentów) były
udostępnianie zarówno w formie wydruku, jak i w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy Sławno, ul. M. C.
Skłodowskiej 9, pok. 63 każdemu zainteresowanemu. Dodatkowo, treść ogłoszenia konkursowego i wzory
dokumentów były umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
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W 2015 roku zostały również udzielone dotacje na podstawie art. 19 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z
późn. zm.):
Lp.

Nazwa organizacji

1.
2.

4.

LZS „Orzeł” Smardzewo
KS „Olimpic – Mieszko” Warszkowo
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Żukowo, Łętowo, Brzeście „Mała
Ojczyzna”
UKS Żukowo

5.

KS „Olimpic – Mieszko” Warszkowo

3.

6.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Żukowo, Łętowo, Brzeście „Mała
Ojczyzna”
OGÓŁEM

Kwota
przyznanej
dotacji
4.543,93
8.304,60

Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej.
Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej.

5.500,00

Letnie warsztaty filmowe – w krainie kreskówek.

1.500,00

Zajęcia sekcji piłki nożnej i tenisa stołowego.
Udział w rozgrywkach prowadzonych przez KOZPN w
Koszalinie.
Angielski dla każdego – program nauki języka
angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w
Żukowie.

2.500,00
1.824,00

Cel/zadanie

24.172,53

Dnia 7 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, w sali nr 30 o godz. 1200 odbyło
się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Darłowskie Centrum Wolontariatu we współpracy z partnerami
biznesowymi, lokalnymi samorządami i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
Na stronie www.gminaslawno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco zamieszczano
informacje o aktualnościach z życia gminy dotyczących funkcjonowania NGO oraz podejmowanych decyzjach.
Oprócz tego przez cały rok zamieszczano na stronie internetowej oraz przesyłano drogą elektroniczną lub za
pośrednictwem poczty do organizacji pozarządowych informacje o możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych na działalność statutową, m. in.:
1. Ogłoszenia przez Darłowskie Centrum Wolontariatu Regionalnego Konkursu Grantowego
Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

w ramach

2. Ogłoszenia przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otwartego konkursu ofert z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
3. Ogłoszenia przez Fundację Szansa dla Niewidomych konkursu dotyczącego działań na rzecz osób
niewidomym.
4. Ogłoszenia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkursu, którego celem było
zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków
nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.
5. Ogłoszenia przez Eurośródziemnomorską Fundację Dialogu im. Anny Lindh konkurs grantowego dla
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających na rzecz dialogu międzykulturowego we współpracy z
krajami z południowego obszaru regionu śródziemnomorskiego.
6. Ogłoszenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
7. Ogłoszenia przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach
Programu „Równać Szanse 2015” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
8. Ogłoszenia przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży
konkursu na krótkoterminowe projekty, dotyczące przygotowania do integracji nowych grup uchodźców.
9. Ogłoszenia przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie
narkomanii.
10. Ogłoszenia przez Narodowe Centrum Kultury naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016.
11. Ogłoszenia przez Narodowe Centrum Kultury naboru wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty –
dodaj do ulubionych”.
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12. Ogłoszenia przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu turystyki.
13. Ogłoszenia przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu „Na rodzinę można liczyć”
dodatkowego naboru na projekty związane z podejmowaniem aktywności na rzecz społeczności lokalnych.
14. Ogłoszenia przez Narodowe Centrum Kultury naboru wniosków w ramach programu Bardzo Młoda
Kultura.
15. Ogłoszenia przez Departament Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
W dniu 24 września 2015 roku w Urzędzie Gminy Sławno opracowany został projekt „Programu współpracy
Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
na 2016 rok”, który dnia 29 września
br. został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Sławno. Wszystkie organizacje pozarządowe działające
na terenie gminy mogły wnieść do niego opinie i uwagi w terminie 14 dni od dnia publikacji. Jednocześnie tego
samego dnia wersja papierowa projektu programu została rozesłana do poszczególnych organizacji
pozarządowych działających na terenie Gminy Sławno. Termin składania propozycji zmian upłynął w dniu 13
października 2015 roku.
W dniu 19 października 2015 roku w Urzędzie Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, w sali nr 55 o godz.
1400 odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy
Sławno. W spotkaniu udział wzięło 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych, Zastępca Wójta Gminy
Sławno Pan Artur Ciróg oraz Podinspektor ds. zamówień publicznych i współpracy z organizacjami
pozarządowymi Pani Daria Anna Dawid – Nowacka.
Celem spotkania było m. in. dokładniejsze zapoznanie się z projektem „Programu współpracy Gminy
Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2016 rok”, który reguluje finansową i
pozafinansową współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Sławno. Projekt
programu powstał w oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych oraz konsultacje z przedstawicielami lokalnych
organizacji. Określa on cele, zasady, formy i obszary współpracy oraz podmioty odpowiedzialne za realizację i
opracowanie programu.
Na spotkaniu wybrano również dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu
Konsultacyjnego ds. współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016
roku. Reprezentantami organizacji pozarządowych zostali:
a) Pani Irena Czerniawska – Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku;
b) Pani Danuta Myziak – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Janiewic „Nasza Wieś”.
W ramach przeprowadzonych w powyższy sposób konsultacji do Urzędu Gminy Sławno nie wpłynął
żaden wniosek o zmianę programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami na 2016 rok.
Dnia 13 listopada 2015 roku na XIV Sesji Rada Gminy Sławno poprzez podjęcie uchwały przyjęła
„Program współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2016 rok”.
Dnia 11 grudnia 2015 roku na XVI Sesji Rady Gminy Sławno wytypowani zostali trzej przedstawiciele
Rady Gminy Sławno do Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Gminy Sławno z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku. Do składu Zespołu Konsultacyjnego wybrano:
1) Pana Lechosława Szacha;
2) Panią Magdalenę Kiełdanowicz;
3) Panią Marzenę Kwiatkowską – Dzik.
Dodatkowo w 2015 roku realizowane były następujące formy współpracy:
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi;
2. Członkostwo w Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści;
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej;
4. Członkostwo w Stowarzyszeniu Bank Żywności;
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5. Członkostwo w Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści;
6. Członkostwo w Stowarzyszeniu Samorządowym S6;
7. Członkostwo w Stowarzyszeniu Środkowopomorska Grupa Działania;
8. Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej dot. monitoringu współpracy urzędów i ich
jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym w 2014 roku;
9. Współpraca z Lokalną Organizacją Grantową Darłowskie Centrum Wolontariatu w związku z realizacją
Programu „Działaj Lokalnie IX”.
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Uzasadnienie
Program Współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2015 rok został
podjęty dnia 30 października 2014 roku Uchwałą Rady Gminy Sławno Nr L/445/2014 w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2015 rok.
Projekt Programu konsultowany był z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność w sferze pożytku publicznego.
Uchwalanie Programu jest obowiązkiem samorządów wynikającym z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
ustawy o fundacjach (Dz. U. z 2015 r., poz.1339) zmieniła art. 5a ust. 3, który nakłada na organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu tej jednostki nie później niż
do 31 maja każdego roku, sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Informacja o sposobie realizacji "Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami na 2015 rok" jest dokumentem podsumowującym rok współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.).
Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.
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