Sprawozdanie z realizacji

Programu współpracy Gminy Golina w roku 2017
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
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WSTĘP
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument określający zasady polityki
realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Zgodnie z art. 5a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi jest obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego. Wypełniając
dyspozycję ustawową w roku 2016 r. współpraca Gminy Golina z organizacjami pozarządowymi
została określona w programie przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/142/2016 Rady Miejskiej w Golinie z 24
listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Golina w roku 2017 z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zwanym dalej „Programem”.
Dokument określał obszary i zasady oraz formy współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z
wykazem zadań priorytetowych realizowanych w ramach tej współpracy. Ubiegłoroczny Program
pozwalał na prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia głównego celu, jakim było osiągniecie
optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, rozwój instytucji społeczeństwa
obywatelskiego oraz stworzenie adekwatnych do potrzeb Gminy Golina mechanizmów
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego opartego o zasady pomocniczości, suwerenności
stron, efektywności, jawności, uczciwej konkurencji oraz partnerstwa pomiędzy administracją
samorządową a organizacjami działającymi na terenie gminy. Niniejsze opracowanie opisuje sposób
jego realizacji oraz przyjęte formy współpracy, jak i szczegółowy zakres przedmiotowy i priorytetowe
zadania wraz ze stopniem osiągnięcia założonych celów.
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Rozdział 1
1) W 2017 r. złożono następującą liczbę ofert:
a) na realizację zadań publicznych Gminy Golina w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w drodze otwartego konkursu ofert wpłynęło łącznie 5 ofert;
b) na realizację zadań publicznych Gminy Golina w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób1 oferta
c) na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na
rok 2017- 1 oferta.
2. Łączna ilość złożonych ofert jest adekwatna do ilości przyznanych dotacji i wynosi 7.

Łączna suma przyznanych dotacji
1) W budżecie samorządu na realizację zadań publicznych Gminy Golina w roku 2017 zaplanowano
kwotę w wysokości 88 000 zł.
2) Łączna suma kwot dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań
publicznych w roku 2017 wyniosła 82 600,00 zł, gdyż 1 oferent w toku oceny ofert w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wycofał złożoną ofertę, której przyznano
kwotę dotacji w wysokości 5400,00 zł
3) Wydatki Gminy Golina w roku 2017 wyniosły 42 588 473,00 zł z czego 88 000 zł zabezpieczono
na finansową współpracę z organizacjami pozarządowymi, co daje 0,20%.

Rozdział 2
1) Organizacje, którym zlecono realizację zadań publicznych Gminy Golina w roku 2017 w drodze
otwartego konkursu ofert.
W 2017 r. ogłoszono otwarte konkursy ofert na:
a) na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina na
rok 2017
b) realizację zadania publicznego Gminy Golina w
w
tym
pomocy
rodzinom
i
osobom
w
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

zakresie
trudnej

pomocy społecznej
sytuacji
życiowej

c) realizację zadań publicznych Gminy Golina w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej

2) Liczba organizacji, którym zlecono zadania publiczne w drodze otwartego konkursu ofert wraz z
kwotami przyznanych dotacji.
Realizację zadań publicznych Gminy Golina zlecono w 2017 r. łącznie 6 organizacjom
wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, udzielając dotacji n/w podmiotom:
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Lp.

Nazwa podmiotu, któremu udzielono
dotacji w drodze otwartego konkursu
ofert

Sfera zadań publicznych

Kwota udzielonej
dotacji

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Prowadzenie placówki
wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży

10 000,00zł

2.

Wielkopolskie Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi w Kawnicach

Pomoc społeczna w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób

8 000,00 zł

3.

Ludowy Zespół Sportowy "POLONIA"
Golina

4.

Klub Biegacza "Wartko"

5.

Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja"

6.

Koniński Klub Golfowy

1.

62000,00
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

1000,00
600,00
1000,00

Realizowane zadania publiczne oraz osiągnięte efekty
Realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecono 4
podmiotom:
a) Ludowy Zespół Sportowy „Polonia" :
Zrealizowane zadania:
➢ Przeprowadzono regularne treningi 3 razy w tygodniu w trzech grupach treningowych,
wyszkolono 107 dzieci i młodzieży
➢ zorganizowano/wzięto udział w 30 meczach międzyklubowych i sparingowych
➢ zorganizowano turniej piłki nożnej dla uczniów szkół z terenu gminy Golina- (udział wzięły
reprezentacje SP Golina, SO Kawnice, Sp Przyjma i SP Radolina)
➢ Udział w Spartakiadzie Letniej i Zimowej o zasięgu powiatowym i wojewódzkim
➢ 60 zawodników brało udział w rozgrywkach organizowanych przez OZPN Konin w kat.
junior B1-B2 oraz 22 zawodników wzięło udział w rozgrywkach organizowanych przez
OZPN Konin w kat. młodzik młodszy, Orlik
➢ prowadzono zajęcia z młodzieżą uzdolniona piłkarsko i przystąpiono do rozgrywek w kat:
junior młodszy, trampkarz młodszy, orlik oraz rozgrywkach seniorskich klasy okręgowej.
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Osiągnięte efekty zadania to:
➢ rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację sytemu szkolenia
➢ propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego
➢ Propagowanie kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych
➢ stworzenie społeczeństwu gminy Golina oraz młodzieży szkolnej odpowiednich warunków
do uprawiania sportu i rekreacji
➢ upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
➢ nauka doskonalenia gry w piłkę nożną
b) Stowarzyszenie Kulturalne TRADYCJA
Zrealizowane zadania:
➢ spotkanie z instruktorem Nordic walking
➢ spacer po okolicach Węglewa, wyjazd do kina, wyjazd na basen
➢ spotkanie z lekarzem i rehabilitantem
➢ spacer na cmentarz w Zarzynie
➢ Wycieczka na Węglewskie Holendry
➢ wycieczka do Bieniszewa
➢ Wycieczka na grzyby i jagody

Osiągnięte efekty zadania :
➢ Popularyzowanie spacerów jako najprostszej formy aktywności fizycznej
➢ Upowszechnieni kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób starszych
➢ zacieśnienie współpracy międzyludzkiej, tworzenie pozytywnych postaw społecznych
➢ umożliwienie zdrowej sportowej rywalizacji, współzawodnictwa
➢ propagowanie techniki Nordic Walking wśród osób starszych
➢ budowanie relacji międzypokoleniowych

c) Koniński Klub Golfowy
Zrealizowane zadania:
➢ 15 uczestników nauczono grać w golfa na poziomie wystarczającym do uzyskania Zielonej
Karty Golfisty
➢ zajęcia odbywały się 4 razy w miesiącu po 2 godziny w grupach 2-6 osobowych

Osiągnięte efekty zadania:
➢ uczestników nauczono samodzielnej gry w golfa
➢ uczestnicy zdobyli wiedzę i kompetencje do uczestniczenia w rozgrywkach oraz turniejach
golfowych
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➢ umożliwienie zdrowej sportowej rywalizacji
➢ budowanie relacji międzyludzkich
➢ propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

d) Stowarzyszenie Klub Biegacza "Wartko"

Zrealizowane zadania:
➢ Integracja sportowa- bieg i rower "Dolina Wart", w których uczestniczyło 30 osób
➢ Bieg i marsz "VI Wartko Trail", w których wzięło udział 80 osób
➢ Sylwestrowy Rajd dla Bieniszewa dla 20 uczestników
➢ przygotowanie trasy biegowo-marszowej oraz rowerowej

Osiągnięte efekty zadania:
➢ wzmacnianie wśród społeczności aktywnego spędzania czasu
➢ wzrost zaufania i chęci współpracy wśród społeczeństwa
➢ ukazywanie miejsc do uprawiania sportu

Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Kawnicach
Zrealizowane zadania:
➢ udzielono pomocy żywnościowej 500 osobom z terenu gminy Golina
➢ przekazano ponad 99 350kg żywności na kwotę 256 854zł

Osiągnięte efekty zadania:
➢ udzielono pomocy żywnościowej mieszkańcom gminy Golina
➢ wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa
domowego
➢ włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności
lokalnych

Realizacja zadań z zakresu wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich
Zrealizowane zadania:
➢ 19 wychowanków wsparto w rozwoju emocjonalnym, społecznym i edukacyjnym
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➢ osiągnięto 94,74% wskaźnika promocji dzieci do klas programowo wyższych (spośród 19
uczestników- 1 osoba nie została promowana do następnej klasy
➢ 19 wychowankom udzielono pomocy poprzez zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne,
reedukacyjne i korekcyjno-kompensacyjne

Osiągnięte efekty zadania:
➢ wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i życiowych wśród młodzieży
➢ zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i akceptacji, wzmocnienia mocnych
stron i wyrównania słabych
➢ zwiększenia aktywności i zaradności życiowej, a także przedsiębiorczości polegającej na
samodzielnym, racjonalnym dokonywaniu wyborów zawodoznawczych i przyszłej pracy
➢ zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków, poznania i wdrażania w codziennym
postępowaniu umiejętności chroniących i postaw asertywnych wobec namawiania i
zmuszania przez rówieśników
➢ nabycia potrzeby i umiejętności edukacyjnego zagospodarowania czasu wolnego,
rozwijania zainteresowań sportowych, turystycznych, informatycznych i kulturalnych
➢ zwiększenia wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka i
osiągania podstawowego poziomu stabilizacji w rodzinie
➢ zwiększenie społecznej i kulturalnej aktywizacji wychowanków i ich rodzin m.in. przez
udział w wydarzeniach kulturalnych w Koninie i powiecie oraz udziale w spektaklach
teatralnych i filmowych
➢ zintegrowanie wychowanków, nawiązania przyjaźni i więzi emocjonalnych
➢ podniesienie motywacji do nauki szkolnej u większości wychowanków

Rozdział 3
Ocena realizacji zadań przez poszczególne organizacje
1. Organizacje pozarządowe od wielu lat są ważnym partnerem Gminy Golina w realizacji jej
statutowych zadań. Działalność tych organizacji wpływa na jakość życia mieszkańców. Podejmując
ważne społecznie zadania, przyczyniają się one do rozwoju demokracji i kształtowania społeczeństwa
obywatelskiego, co było głównym celem Programu.
2. W 2017 r. zawarto łącznie 6 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z organizacjami
pozarządowymi - wszystkie zakładane w ofertach cele zostały osiągnięte.
3. Współpraca Gminy Golina z sektorem trzecim przybrała formę finansową oraz pozafinansową.
4. Podjęte przez organizacje działania, wspierane przez gminę, adresowane były do różnych grup
społecznych, służyły rozwiązaniu wielu problemów, w szczególności związanych z
zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu
ludzi starszych, chorych, podtrzymaniem ich funkcji życiowych, poprawą jakości życia mieszkańców, a
także z rozwojem kultury, sportu, dziedzictwa narodowego, zapewnieniem przyjaznej i otwartej
przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu działań odpowiadających faktycznym potrzebom
społeczności lokalnej.
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5. Dzięki wsparciu Gminy liczne grupy beneficjentów mogły realizować swoje pasje, rozwijać
zainteresowania, brać czynny udział w wielu ciekawych inicjatywach.

PODSUMOWANIE
Podsumowując działania podejmowane w ramach Programu w roku 2017 na podstawie wskaźników i
danych z lat ubiegłych zaobserwować można, iż realizowane są one konsekwentnie. Polityka gminna
w tym zakresie jest nastawiona na umacnianie i ulepszanie wypracowanych na przestrzeni ostatnich
kilku lat mechanizmów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rok 2017 związany był z kontynuowaniem rozwijania dotychczasowej współpracy Gminy Golina z
trzecim sektorem, bowiem obfitował w szereg wspólnych inicjatyw podejmowanych przez
administrację, obejmując sferę zadań publicznych, stanowiących zagadnienia priorytetowe
współpracy, które obejmują w szczególności zakres:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Golina, w poprzez
m.in.: organizację imprez sportowych, zawodów, rozgrywek o zasięgu lokalnym i
ponadlokalnym, szkoleniu sportowym dzieci, młodzieży, a także dorosłych, w tym
prowadzenie zajęć treningowych, bieżące utrzymywanie bazy sportowej związanej z
realizacją zadań publicznych, organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem
zainteresowań mieszkańców Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu;
2) z zakresu wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez: wyrównywanie
szans edukacyjnych, społecznych i życiowych wśród młodzieży, zwiększenia poczucia
bezpieczeństwa, stabilizacji i akceptacji, wzmocnienia mocnych stron i wyrównania słabych,
zwiększenia aktywności i zaradności życiowej, a także przedsiębiorczości polegającej na
samodzielnym, racjonalnym dokonywaniu wyborów zawodoznawczych i przyszłej pracy,
zwiększenie społecznej i kulturalnej aktywizacji wychowanków i ich rodzin m.in. przez udział
w wydarzeniach kulturalnych w Koninie i powiecie oraz udziale w spektaklach teatralnych i
filmowych
3) w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – systematycznego wspierania
żywnością najuboższych mieszkańców Gminy
Wszystkie wymienione działania w ramach finansowej i niefinansowej formy współpracy jednostki
samorządu z organizacjami pozarządowymi przyczyniły się do promocji Gminy Golina na zewnątrz, a
co ważniejsze budowania i umacniania harmonijnej i partnerskiej współpracy oraz zaangażowania
społeczności lokalnej w proces rozwiązywania problemów społecznych oraz zaspokajania potrzeb
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mieszkańców. Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi tworzy warunki do
korzystania z dostępnych zasobów w sposób przejrzysty i demokratyczny, zaś wypracowane wspólnie
płaszczyzny działań umożliwiają mieszkańcom gminy bezpośrednie włączenie się w kreowanie
polityki społeczno-gospodarczej ziemi toszeckiej, a co za tym idzie, zapewnienie zaspokojenia potrzeb
społeczności lokalnej adekwatnie do ich woli.

Golina, maj 2018 r.
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