Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieszyce
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 r.
Realizacja Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2014 r. przedstawia się następująco:
1. Roczny program współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2014 r. został przyjęty uchwałą nr L/315/2014 Rady Miejskiej
w Pieszycach z dnia 30 października 2014 r.
2. W roku 2015 na rzecz mieszkańców Gminy Pieszyce działało ok. 30 organizacji
pozarządowych. Cztery spośród organizacji ma swoją siedzibę poza Pieszycami, jednak
prowadzą one działalność na rzecz mieszkańców gminy. 21 organizacji wykazało się dużą
aktywnością w efektywnym wspieraniu gminy w realizowaniu zadań publicznych.
3. Roczny Program Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi zawierał
10 priorytetów i kierunków działań, które Gmina realizowała we współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy.
4. W dniu 11 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych działających na
rzecz mieszkańców Gminy Pieszyce z Burmistrzem Miasta Pieszyce, podczas którego
omówione zostały sposoby wydatkowania przez organizacje pozarządowe środków
zaplanowanych w budżecie Gminy na realizację zadań w 2015 r.
5. Realizując zadania publiczne przeprowadzono sześć otwartych konkursów ofert, do
konkursów złożonych zostało 14 ofert, podpisano 11 umów z organizacjami
pozarządowymi. Gmina Pieszyce wspierała realizację zadań m.in. z zakresu:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
 podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości
narodowej i obywatelskiej
 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Dofinansowanie na realizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
otrzymały kluby sportowe MKS „Pogoń” Pieszyce, LKS „Boxmet” Piskorzów, ULKS
„Wielka Sowa”, ULKS „Sowa”, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji
Sportowej „Salos” Pieszyce, KS Karate Kyokushin oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół.
Dofinansowanie na realizację działań skierowanych do swoich członków i ich rodzin
otrzymały również Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych koło w Pieszycach oraz Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie
6. W 2015 r. Gmina Pieszyce zleciła realizację 7 zadań publicznych z pominięciem otwartego
konkursu ofert zgodnie z art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi
zmianami) z zakresu m.in.:

 wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „My Was „widzimy”, a
czy Wy nas widzicie?”
 ekologii i ochrony zwierząt
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Obchody 20lecia działalności PZHGP Sekcja Pieszyce oraz Konkurs lotów gołębi pocztowych”
 nauka, edukacja, oświata i wychowanie pn. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży pn „ Uczymy sportowego dopingu i zasad fair play”
 wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego
w dyscyplinie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenie Gminy
Pieszyce”.
Podpisanych zostało 7 umów na realizację w/w zadań.
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi polega na współorganizacji mi. in. Dni
Pieszyc, I Zwodów Rowerowych MTB Pieszyce o Puchar Burmistrza Miasta, zawodów
wędkarskich, świąt państwowych, wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacje
pozarządowe wspierają także gminę we współpracy z miastami partnerskimi: Świecie i
Schortens.
W ramach Rocznego Programu współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami
pozarządowymi w 2015 r. zawarto ogółem 18 umów z organizacjami pozarządowymi, na
łączną kwotę 141 489,- zł.
Ponadto działając na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ogłoszone zostały dwa konkursy, na które wpłynęło 15 ofert. Podpisano 15
umów na kwotę 58 753,- zł.
7. W roku 2015 przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z organizacjami
pozarządowymi, mające na celu ustalenie kierunków współpracy na rok 2016. W lipcu
i sierpniu 2015 r. organizacje pozarządowe przekazywały swoje propozycje na temat
działań jakie zamierzały podjąć w roku 2016. Zebrane informacje posłużyły do
opracowania projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami
pozarządowymi w roku 2016. W październiku 2015 r. projekt programu poddany został
konsultacjom. Odbyły się one w formie pisemnej, polegającej na zamieszczeniu na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pieszycach www.pieszyce.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim projektu
uchwały. Zainteresowani mogli przedstawiać swoje opinie za pomocą przygotowanego
formularza.
Drugą formą konsultacji było spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które odbyło się
w Urzędzie Miejskim w Pieszycach w dniu 04.11.2015 r. Podczas spotkania
zaprezentowane zostały priorytetowe dla Gminy zadania publiczne, które w roku 2016
będą realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W projekcie programu znalazły się m.in.
zadania wskazane wcześniej przez organizacje. Zaproponowanych zostało dziewięć
priorytetowych zadań do realizacji w roku następnym, przedstawione zostały także
proponowane dla poszczególnych priorytetów kwoty. Obecni na spotkaniu przedstawiciele
trzeciego sektora nie wnieśli uwag do konsultowanego projektu rocznego programu
współpracy.

8. W roku 2015 bardzo dobrze układała się współpraca ze Starostwem Powiatowym
w zakresie partnerstwa na rzecz III sektora. Odbyło się szereg spotkań przedstawicieli
gmin powiatu dzierżoniowskiego dot. wypracowania wspólnych kierunków i działań
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015. Efektem było:
 wypracowanie wspólnych zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich
rozliczania
 podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej współpracy pomiędzy Powiatem
Dzierżoniowskim a gminami powiatu zakresie współpracy na rzecz trzeciego sektora
 zorganizowanie w dniu 9 października 2015 r. pierwszego spotkania integrującego
organizacje pozarządowe z powiatu dzierżoniowskiego pn. „3MAJMY SIĘ RAZEM i
… ZMIENIAJMY LOKALNĄ RZECZYWISTOŚĆ
 udział przedstawicieli dwóch pieszyckich organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia
Przyjaciół Zespołu Szkół oraz LKS „BOXMET” w wizycie studyjnej w Koninie
w dniach 26-27.10 2015 r.
9. Urząd udzielał wsparcia organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego w następujących formach: konsultacje indywidualne
i telefoniczne, pomoc przy składaniu i rozliczaniu ofert, przekazywanie informacji
o możliwości pozyskania środków zewnętrznych, warsztatach, konkursach, konferencjach.
Efektem tej współpracy był udział przedstawicieli organizacji pozarządowych z Gminy
Pieszyce w I Ogólnopolskim Kongresie Obywatelskim w Krzyżowej, w dwudniowych
warsztatach w Krzyżowej, w wizycie studyjnej w Koninie oraz udział w warsztatach
i szkoleniach organizowanych w powiecie.

Sprawozdanie przygotowała
Jadwiga Wąsik - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

