SPRAWOZDANIE
z realizacji
Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne
z Organizacjami Pozarządowymi
za rok 2015
Rozdział I
Współpraca Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi
Organizacje pozarządowe odgrywają obecnie coraz istotniejszą rolę w życiu publicznym.
Należy jednak podkreślić, że również ta sfera podlega stałym przeobrażeniom zarówno w
sensie stanowienia ram prawnych, finansowych, organizacyjnych, jak i aktywności samych
Polaków. Wiąże się to głównie z procesem integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej.
Trzeci sektor stał się niewątpliwie reprezentantem interesów społeczeństwa obywatelskiego,
chroni prawa poszczególnych grup oraz buduje więzi ze społeczeństwem, a współpraca
samorządu terytorialnego z organizacjami stała się jednym z najważniejszych zadań
administracji samorządowej. Od kilku lat strategicznymi zadaniami Gminy jest kształtowanie
demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa
między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu ma
wspieranie organizacji w realizacji ważnych celów społecznych. Współpraca z organizacjami
odbywa się na wielu płaszczyznach, m.in. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, ochrony
dóbr kultury i dziedzctwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego i
przyczynia się do podniesienia jakości różnych usług.
1. Organizacje pozarządowe – dane statystyczne

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne działają 24 organizacje pozarządowe zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym (dwie organizacje zostały zarejestrowane w KRS w 2012r.).
Organizacje te realizują wiele zdania określonych w Ustawie o Pożytku Publicznym i
Wolontariacie najważniejsze to:
– w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – 4 organizacje -prowadzą społeczne szkoły
podstawowe
– w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 stowarzyszenie -prowadzi
ośrodek reahabilitacyjno wychowawczy
– w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1 stowarzyszenie -prowadzi klub sportowy i 2
uczniowskie kluby sportowe
– w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego – 9 stowarzyszeń -ochotnicze straże
pożarne
– w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 2 stowarzyszenia
– w zakresie m.in. ochrony praw kobiet – 1 stowarzyszenie
– w zakresie działalności charytatywnej – 2 stowarzyszenia
– w zakresie szeroko rozumianych spraw społecznych i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego -1 stowarzyszenie
– w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 1
stowarzyszenie
Działają również organizacje jako koła organizacji centralnych, które są zarejestrowane i mają
swoje główne siedziby poza terenem Gminy Grodzisko Dolne ponadto funkcjonuje kilka kół

gospodyń wiejskich (zarejestrowane w krajowym związku kółek i organizacji rolniczych).
Wszystkie organizacje stanowią kluczowy element struktury społeczności lokalnej, które mają
bardzo istotny wpływ na ważne aspekty działań jakie podejmuje samorząd gminny.
Rozdział II
Finansowe i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
1. Finansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci wspierania lub
powierzania zadań publicznych.
Na wniosek organizacji pozarządowej (art. 14 ustawy o pp) zostały złożone trzy wnioski,
które po podpisaniu umowy zostały dofinansowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a
ustawy o pp):
Zadania te dotyczyły :
Dwa działalności na rzecz kobiet i osób starszych dofinansowane w kwocie 1000,00 zł każde;
- Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej
Kobiet z Gminy Grodzisko Dolne
- Integracja chodaczowskich seniorów w Chodaczowie
Jedno zadania dotyczyło działań na rzecz sportu i rekreacji poprzez dofinansowanie w kwocie
5.000,00 zł. „II Biegu Grodziskiego“, na którego realizację wnioskowała Fundacja
„GIOKOPARK“ z siedzibą w Grodzisku Górnym.
Na jedno zadanie ogłoszono konkurs ofert w zakresie prowadzenia kąpieliska strzeżonego na
zbiorniku wodnym „Czyste“ dofinansowane w kwocie 15.000,00 zł;
- Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku nad zbiornikiem wodnym
„Czyste“ organizacja i prowadzenie bezpłatnego miejsca wykoprzystywanego do
kąpieli – wniosek Fundacji „GIOKOPARK“ z siedzibą w Grodzisku Górnym
Ponadto w trybie ustawy o sporcie powierzono zadanie z zakresu sportu tj. prowadzenie klubu
sportowego LKS "Grodziszczanka" w kwocie 140.000,00 zł.
2. Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
Współpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywała się na
podstawie założeń Rozdziału III Programu na rok 2015 cele i formy wspłpracy obejmowały
m. in.:
1. wzajemne informowanie się o planowanych działaniach i współdziałaniu w celu
zharmonizowania tych kierunków
2. konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących organizacji
pozarządowych,
3. udostępnianie lokali na spotkania organizacji pozarządowych;
4. współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet
Gminy Grodzisko Dolne
5. promocja działalności organizacji pozarządowych w lokalnej gazetce
6. udostępnienie organizacjom miejsca na stronach internetowych Gminy Grodzisko Dolne
7. pomoc w wypełnianiu ofert konkursowych przez organizacje i (lub) konsultacje
merytoryczne przed złożeniem oferty konkursowej przez organizacje;
8. funkcjonowanie zakładki na stronie www.grodziskodolne.pl pn. „Organizacje”.

Rozdział III
Rezultaty i wnioski
1. Osiągnięte rezultaty
We wszystkich obszarach , w ramach których Gmina Grodzisko Dolne wspierała lub powierzała
organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych, zostały wykonane w sposób
zadawalający.
Założone i spodziewane przez samorząd cele oraz rezultaty, które miały być wynikiem
zleconych zadań publicznych zostały osiągnięte.
Różnorodność pomysłów oraz kreatywność organizacji pozarządowych, pomoc finansowa
Gminy Grodzisko Dolne oraz dobra współpraca obu sektorów wpłynęły, na częściowe
zaspokojenie oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Zauważyć należy również wzrastający poziom
efektywności oraz profesjonalizmu działań organizacji pozarządowych w realizacji zadań
publicznych, jak również w zakresie definiowania potrzeb społecznych. Mnogość zadań
realizowanych przez organizacje pozarządowe jest świadectwem zaufania samorządu i
instytucji państwa dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.
2. Wnioski
Gmina Grodzisko Dolne jest jedyną z niewielu gmin w powiecie i wśród sąsiednich gmin, która
powierzyła prowadzenie 4 szkół podstawowych stowarzyszeniom.
Ponadto Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym prowadzi
Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Laszczynach dla dzieci z
upośledzeniem umysłowym.
Organizacje pozarządowe oraz wolontariusze poprzez swoją pracę, aktywność i zaangażowanie
wniosły ogromny wkład w efektywne działania na rzecz społeczności Gminy Grodzisko Dolne.
Zostało zrealizowanych wiele zadań, które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.
W roku 2015 i następnych latach niewątpliwie należy nadal systematycznie i konsekwentnie
podejmować działania, na rzecz rozwoju, pogłębiania i ulepszania współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi. Konieczne jest budowanie wzajemnego zaufania i przekonania
o konieczności wspólnego działania oraz wzajemnego uzupełniania się w realizacji zadań dla
dobra Gminy Grodzisko Dolne oraz jej mieszkańców. Zatem, w kolejnych latach zarówno
współpraca finansowa, jak i pozafinansowa nadal powinna być ważnym elementem polityki
prowadzonej przez władze samorządu gminnego.
Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi na za rok 2015 zostanie opublikowany w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Grodzisko Dolne
Opracował:
Pełnomocnik Wójta
ds. organizacji pozarządowych

