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S p r a w o z d a n i e 

z realizacji Programu Współpracy Gminy Mała Wieś w 2012 roku 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mała Wieś, luty 2013 r. 
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Wstęp 
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy (rozumianymi w tym sprawozdaniu jako 

„organizacje pozarządowe”). 

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 ww. ustawy. 

 

I. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Mała Wieś z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2012 
 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ 

stanowiący jednostki  samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami 

pozarządowymi – Program Współpracy. 

Konsultacje projektu Programu Współpracy na 2012 r. prowadzone były od 06 sierpnia 2011r 

do 5 września 2011r. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do konsultacji oraz 

obowiązującym Programem Współpracy na 2010 r., zostały umieszczone na stronie 

internetowej Gminy Mała Wieś  i w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy oraz wysłane pocztą do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu 

gminy. Zainteresowane podmioty mogły przekazywać swoje propozycje pocztą elektroniczną 

oraz tradycyjną. Organizacje pozarządowe nie złożyły żadnych wniosków ani uwag dot. 

opracowywanego Programu Współpracy. 

Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok przedstawiony 

został Radzie Gminy Mała Wieś we wrześniu 2011 r., a przyjęty uchwałą Nr 94/XII/2011  
Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 listopada 2011 r. 

 

II. Formy współpracy Gminy Mała Wieś z organizacjami pozarządowymi 
 

Zgodnie z Programem Współpracy na 2012 r. współpraca Gminy Mała Wieś z organizacjami 

pozarządowymi miała charakter: 

 finansowy 

 pozafinansowy 

 

1. Współpraca finansowa 

Współpraca o charakterze finansowym odbywa się w postaci powierzania wykonania zadania 

publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji, lub wspierania 

takiego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz „Programu współpracy Gminy Mała Wieś z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

terenie gminy na 2012 rok”, przeprowadzono w 2012 roku otwarty konkurs ofert, w którym 

powołana przez Wójta Gminy Mała Wieś Komisja Konkursowa, wyłoniła podmioty 

realizujące zadania publiczne. 

Podpisano 5 umów na realizację zadań publicznych, w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu: 
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Nazwa zadania Kwota dotacji 

udzielona 

Kwota dotacji 

wydatkowana i 

rozliczona 

GKS „Spójnia” ul. Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś 

Organizowanie szkoleń i rozgrywek dla dzieci i 

młodzieży z terenu gminy Mała Wieś w piłce nożnej oraz 

uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez inne 

jednostki wraz z utrzymaniem i opieką nad boiskiem 

piłkarskim w Małej Wsi 

- Umowa Nr 1/2012 
    z dnia 01.03.2012. 

 

30.000,00 zł 30.000,00 zł 

UKS “Borowik” Podgórze 6 ,09-460 Mała Wieś 

Sportowo - integracyjny Piknik Rodzinnego  

- Umowa Nr 2/2012 
z dnia 12.03.2012. 

2.000,00 zł 2.000,00 zł 

Jesienne  Biegi  Przełajowe z Okazji Dnia 

Niepodległości 

- Umowa Nr 3/2012 
z dnia 12.03.2012. 

3.000,00 zł 3.000,00 zł 

Stowarzyszenie „Szansa na rozwój” ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś 

Rowerowy rajd świętojański „Wisła z siodełka” 
 

- Umowa Nr 4/2012 
z dnia 12.03.2012. 

2.500,00 zł 2.500,00 zł 

 

Rodzinne wyjazdy na basen z nauką pływania 
 

- Umowa Nr 5/2012 

Z dnia 12.03.2012. 

2.500,00 z 2.500,00 z 

Razem 40.000,00 40.000,00 

 

 
Łącznie na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym przekazano 40.000,00 zł 

i organizacje pozarządowe wykorzystały środki finansowe w całości. 

 

2. Współpraca pozafinansowa 
 

Zgodnie z Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok, oprócz 

finansowania lub dofinansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, gmina Mała Wieś wspierała działania sektora pozarządowego także w innych 

formach, w szczególności poprzez: 

 organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych 

zagadnień związanych z działalnością statutową; 

 utrzymywanie bieżących kontaktów; 

 konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej; 

 udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, np. przez 

możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych itp. 
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 udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań 

publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy Mała Wieś; 

 udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o 

dofinansowanie z innych źródeł; 

 zachęcanie prywatnych przedsiębiorców do sponsorowania najlepszych projektów 

organizacji pozarządowych lub podmiotów;  

 organizację lub współudział samorządu Gminy w organizacji szkoleń, spotkań w celu 

wymiany doświadczeń i podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji; 

 nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem 

wykonania zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert; 

 promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu; 

 umożliwienie organizacjom korzystania z preferencyjnych zasad uzyskiwania lokali na 

działalność.  

 
 
Opracowała: Elżbieta Marciniak 


