SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
programu współpracy gminy Mieleszyn z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póź.zm.) nie później niż do 31 maja Wójt Gminy
przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok poprzedni oraz opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej.
Program współpracy gminy Mieleszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Mieleszyn nr XV/81/2016 z dnia
28 października 2016 r.
W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi określono obszary i zasady oraz
formy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, a także następujące mierniki
efektywności:
1) Liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej
społeczności,
2) Liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),
3) Liczby osób, które były adresatami rożnych działań publicznych,
4) Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizacje tych zadań,
5) Łącznej wysokości środków finansowych i poza finansowych zaangażowanych przez
organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
6) Wysokość dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej,
7) Systemowych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania Gminy.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostało
sporządzone w oparciu o wymienione wyżej wskaźniki oceny.
1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert
W roku 2017 nie ogłoszono otwartych konkursów ofert, dotyczących wsparcia zadań publicznych
gminy Mieleszyn.
2. Wysokość środków przeznaczanych na realizację zadań publicznych
Wysokość środków planowanych na realizację zadania w 2017 r. została określona na podstawie
uchwały nr XVII/91/2016 Rady gminy Mieleszyn z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały
budżetowej na 2017 rok i wynosiła 10.000,00 zł.
3. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
Na realizację zadań publicznych nie złożono ofert.

4. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego
Nie zawarto umowy na realizację zadań publicznych.
5. Suma środków nie wykorzystanych przez organizacje
W roku 2017 środków nie wykorzystanych na realizacje zadań publicznych wynosi 10.000,00 zł.
6. Ocena realizacji zadań publicznych
W roku 2017 r. nie ogłoszono konkursów na realizację zadań publicznych, nie wpłynęły też żadne
wnioski od organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
7. Liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje
W roku ubiegłym przeprowadzono konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Mieleszyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018. W trakcie
konsultacji nie zgłoszono uwag i opinii.
8. Inne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Poza współpracą wynikającą z ogłoszonych konkursów ofert, Gmina wspierała działalność
organizacji pozarządowych również formie finansowej i pozafinansowej. Wspieranie to odbywało
się głównie poprzez:
- udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie działalności statutowych następującym organizacjom:
Koła Gospodyń wiejskich, Klubów Seniora, Klubu Honorowych Dawców Krwi, Ochotniczym Strażom
Pożarnym,
- dofinansowanie organizacji festynów, zawodów, okolicznościowych spotkań,
- pomoc w organizacji festynów, spotkań, turniejów itp. Poprzez bezpłatne użyczenie sprzętu
gminnego.
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