
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i wolontariacie za rok 2011. 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie na rok 2011 
przyjęty został uchwałą Rady Gminy RozdraŜew z dnia 29 grudnia 2010r. 
W trakcie minionego roku współpracę podjęto w następujących formach przewidzianych w 
§ 5 powyŜszej uchwały: 

1. Zlecanie organizacjom i innym podmiotom realizacji zadań publicznych, w formie 
powierzania lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie 
lub dofinansowanie ich realizacji. 

 Na realizację zadań publicznych przewidziano łączną kwotę 25.000zł. 
W 2011 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację   czterech rodzajów zadań 
o charakterze poŜytku publicznego: 

Zadanie 1.  Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieŜy wraz z przeciwdziałaniem 
uzaleŜnieniom i patologiom społecznym  
Zadanie 2.  Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kulturyi dziedzictwa narodowego  
Zadanie 3.  Wspieranie,  integracja i zagospodarowanie wolnego czasu dla osób w wieku 
emerytalnym 
Zadanie 4.Wspieraniei upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocja zdrowia i zdrowego 
stylu Ŝycia. 
 
Wpłynęły dwie oferty, zgłoszone do zadań 3 i 4, które zostały złoŜone odpowiednio przez: 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego 
w Krotoszynie oraz Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa”, działający przy Zespole Szkół 
Publicznych w RozdraŜewie.   
Obie oferty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową i w dniu 4 lipca 
2011r. zostały podpisane umowy: 
- nr ZP.272.39.2011 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja 
warsztatów kulinarnych dla Seniorów w RozdraŜewie” kwotą 2.500zł 
- nr ZP.272.40.2011  o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Organizacja 
imprez o charakterze sportowo–rekreacyjnym kwotą 3.000. 
 
Zadania zostały zrealizowane zgodnie z załoŜeniami, zawartymi w  ofertach 
i postanowieniami umów. 

Przy realizacja zadania „Organizacja warsztatów kulinarnych dla seniorów 
w RozdraŜewie” zapewniła ciekawa ofertę edukacyjną - uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę 
na temat zdrowej kuchni i dietetyki. Dzięki realizacji projektu udało się wzmocnić motywację 
osób starszych do podejmowania aktywności poza domem i zmiany codziennego trybu 
Ŝycia.Na podsumowanie projektu zaproszono dzieci z przedszkola. 



W trzech imprezach sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych przez UKS „Doliwa” 
w okresie od września do grudnia 2011r.(gminne turniej piłki siatkowej, tenisa stołowego, 
turniej gry w szachy i warcaby klasyczne) udział wzięło 187 mieszkańców gminy.Partnerem 
wspomagającym realizację był Zespół Szkół Publicznych w RozdraŜewie udostępniający halę 
sportową i pomieszczenia szkoły.  
 
 
2.  Wspólna organizacja imprez i realizacja inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, 
w tym takŜe udostępnianie na zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń lub terenów 
będących w posiadaniu Gminy. 

Organizacja imprez: 

W 2011r. gmina współorganizowała DoŜynki Gminno-Parafialnewraz 
ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich w RozdraŜewie. Organizacja przygotowała i wystawiła 
obrzęd doŜynkowy i program artystyczny oraz wykonała dekorację sceny. Ponadto członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich w RozdraŜewie, wykorzystując produkty zakupione przez Urząd 
Gminy dokonały wypieku ciast, które udostępniały podczas imprezy. 

Przy okazji organizacji Dni Gminy RozdraŜew podjęto współpracę z Kołami 
Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi, Budach i Wykach. Panie, wykorzystując produkty 
zakupione przez Urząd Gminy dokonały wypieku ciast, które udostępniały podczas imprezy. 
Urząd Gminy wsparł ponadto organizację Powiatowego Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych przygotowywanego przez zespół „Kalina” i członkinie KGW w Nowej 
Wsi.   

Udostępnianie pomieszczeń lub terenów: 

Z obiektów, będących własnością gminy korzystają w sposób ciągły: UKS „Doliwa” 
(hala sportowa), Kurkowe Bractwo Strzeleckie (strzelnica), rozdraŜewski oddział Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii (pomieszczenia Biblioteki Publicznej). Swoje 
spotkania w siedzibie Urzędu Gminy odbywa Klub Honorowych Dawców Krwi PCK. 
Ponadto udostępniono teren Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację turnieju 
rekreacyjnego Kółek Rolniczych. Wszystkie powyŜsze organizacje korzystały z obiektów 
gminy nieodpłatnie.  

3) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego z podmiotami w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych podmiotów zgodnie z uchwałą 
Nr XLIV/235/2010 RadyGminy RozdraŜew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie 
określeniaszczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
poŜytkupublicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowegow dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

W dniu  8 grudnia 2011 przeprowadzone zostały konsultacje rocznego programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. 



4) przekazywanie na stronie internetowej gminy informacji o:realizacji zadań 
publicznych,moŜliwości pozyskania środków finansowych z innych źródełfinansowania 
(środków unijnych, fundacji i funduszy celowych),inicjatywach, działaniach 
i osiągnięciach organizacji oraz innych podmiotów. 

Na stronie internetowej gminywww.rozdrazew.plutworzono dział „Współpraca z ngo” 
w którym zamieszczano informacje o ogłaszanych konkursach, spotkaniach 
z przedstawicielami organizacji pozarządowych, szkoleniach.  

Szkolenia i konferencje: 
Na stronie zamieszczono informacje o szkoleniach organizowanych przez: 
- Stowarzyszenie Instytut Zachodni - „Bądź silna jak dąb! Wsparcie i promocja aktywności 
kobiet w Ŝyciu publicznym”, 
- Punkt Informacyjny dla Organizacji Pozarządowych w Krotoszynie  - trzy szkolenia: 
„Zarządzanie organizacją pozarządową”, „Promocja organizacji”, „Fundraising”, 
- II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krotoszyńskiego, 
- szkolenia i konsultacje organizowane przez Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska 
z Wyobraźnią” 
Ponadto Urząd Gminy w RozdraŜewie zorganizował 1 marca bezpłatne szkolenie z zakresu 
tworzenia i rejestracji stowarzyszeń,  zarządzania finansami. Szkolenie  prowadziła 
Pani Agata Kajewska- przedstawicielka Punktu Informacyjnego dla Organizacji 
Pozarządowych w Krotoszynie. 

 

Konkursy i nabory wniosków: 
Na stronie gminy zamieszczano informacje o konkurach i naborach wniosków 
organizowanych przez następujące podmioty: 
- Fundacja Dobra Sieć (konkursy i stypendia), 
- Urząd Marszałkowski (otwarty konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w dziedzinie 
edukacji),  
- Ministerstwo Edukacji Narodowej  (konkurs „śyj z pasją”), 
 - Program Grantowy Danone („Masz pomysł ? podziel się posiłkiem”) 
-Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (Program Wspieranie  Aktywności Lokalnej 
„Razem MoŜemy Więcej”), 
- Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” (nabór wniosków), 
- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Program „Równać szanse”).  

 

Działania i inicjatywy organizacji: 

Na stronie gminy zamieszczano informację o wydarzeniach organizowanych przez UKS 
„Doliwa”, Koło Gospodyń Wiejskich w RozdraŜewie oraz rozdraŜewski oddział Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii. Umieszczono równieŜ  linki do stron powyŜszych 
organizacji.  

             Wójt Gminy  

         /-/ Mariusz Dymarski  

  


