
WÓJT GMINY NIEBYLEC
pow. strzyżowski
woj. podkarpackie

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego za rok 2017

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 450 ze zm.) organ wykonawczy

jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest

obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2017r.,

Poz. 1875 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t. j. z 2018 r., Poz. 450 ze zm.) Rada Gminy Niebylec

Uchwałą Nr XXV /107/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. uchwaliła "Program współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na rok 2017".

Celem głównym programu było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego

i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym, poprzez budowanie

i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi. Cele

szczegółowe to:

1) wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw

związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych w Gminie Niebylec

działających dla dobra lokalnej społeczności,

2) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój

lokalnego środowiska,

3) integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i Urzędu dążące do realizacji

sfery zadań publicznych wymienionych wart. 4 ustawy,

4) promocja działalności organizacji pozarządowych,

5) pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności poprzez umożliwienie organizacjom

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań



publicznych,

6) poprawa jakości życia współmieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb

społecznych,

7) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów

prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących
. . .

roZWOJOWIgmmy.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w gminie opiera się na następujących

zasadach:

1) pomocniczości samorząd udziela pomocy orgamzacJom pozarządowym

w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,

2) partnerstwa - współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu

wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,

3) suwerenności - szanując swoją autonom..ię gmina i organizacje pozarządowe me

narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,

4) efektywności - wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji

zadań publicznych,

S) uczciwej konkurencji

wykonywanych działań,

6) jawności - procedury postępowama przy realizacji zadań publicznych przez

równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie

organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

Współdziałanie Gminy Niebylec z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

obejmowało współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.

Współpraca charakterze finansowym odbywała SIę poprzez zlecenie

organizacjom pozarządowym realizacji zadań Gminy Niebylec za zasadach otwartego

konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie. Konkursy obejmowały wsparcie w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
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Ogłoszenia o konkursach zamieszczane były na stronie internetowej Gminy Niebylec,

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Gminy. Podmiotom wyłonionym w konkursie na realizację zadań Gmina Niebylec

udzieliła łącznie 46 524,94 zł.

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego procedurę

konkursową pozytywnie przeszły i zadanie zrealizowały następujące organizacje:

1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Znalezienia Krzyża Św. w Niebyku - zadanie pn.

Jtydanie "Prz.ewodnika po parqfii pw. Znalezienia Ś wiCtego Kr:vŻa w Nielyku". Zadanie

zostało wsparte kwotą w wysokości 3000 zł.

2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej - zadanie pn. Jtydanie publikagi

ipiewnika pt. "Bllf kapela". Zadanie zostało wsparte kwotą 2500 zł.

3. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Niebyku - zadanie pn. Propagowanie

potraw lokalnych zwycZqfów i obrz.cdów ludowych oraz wspieranie tra(!ygi kulturalno-Jpoiecznr!j

gminy poprz.ez NczeJtnidwo w organizag"i naJt~JJttfąrychwydar-zeń III Jarmark Nielyle~ki

w Niebyłc«, ŚwiCto Rodziny w Niebylc«, Podearpaceie ŚwiCto Malinowe w Połomi,

Powiatowo-Gminne Dozynki w Nie/?yku. Na wsparcie zadania udzielono dotację

w kwocie 4500 zł.

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób procedurę konkursową przeszedł

i zadanie zrealizował:

1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy

w Krośnie - zadanie pn. Ś'vviadczenie usług opiekuńczych dla rnieszkańców Gminy

Niebylec. Na relaksację zadania publicznego udzielono wsparcia w wysokości 36 702 zł.

Gmina Niebylec wspierała sektor pozarządowy także w formach

pozafinansowych. Promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie

działania podczas gminnych imprez, m.in. dożynek gminnych, konkursu kulinarnego,

święta strażaków ochotników oraz imprez wyjazdowych. Wójt Gminy Niebylec

obejmował patronatem przedsięwzięcia inicjowane przez organizacje pozarządowe.

Istotną częścią współpracy Gminy Niebylec z organizacjami pozarządowymi było
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wsparCIe orgamzacYJne przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez

udostępnianie gminnych obiektów (sal sportowych, boisk sportowych, świetlic wiejskich,

boiska, lokalu GOK). Gmina Niebylec wspomagała również organizacje pozarządowe

w procesie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działalność statutową.

Współpraca z orgaruzaCjarm pozarządowymi na podstawie Programu me

wyczerpuje możliwości współdziałania gminy z organizacjami, jest jednym z Jej

elementów. Gmina Niebylec podejmuje szereg innych działań pozwalających

dofinansować stowarzyszenia. Poza programowe środki budżetowe przekazywane są m.

in. na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych. Na terenie Gminy działa 10

jednostek OSP. Wydatki bieżące na ich działalność w 2017 r. zamknęły się kwotą

253597,45 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 51 519,44 zł, w tym dotacja celowa 20 OOOzł.

Gmina Niebylec rokrocznie udziela równiez wsparCla Idubom sportowym

działającym na jej terenie. Udzielenie dotacji na działania sportowe odbywa się na mocy

uchwały Nr XIV /90/2012 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie

określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy

Niebylec. W 2017 r. wsparcie finansowe z budżetu gnuny otrzyrnało 4 kluby sportowe.

1. Klub Sportowy SMS Neobus Raf-Mar Niebylec na zadanie pn. "Rozw~/anie akrywnofcz'

fi'{Jcznej i Jportowf!/mieJzkalzców gmin:)!Nie~ylec", Kwota wsparcia 60 000 7,1.

2. Gminny Klub Sportowy Aramiax Niebylec za zadanie pn. "UpowJzechnianie ku/tury

i jportu wfród dzieci i m/odzieiry Z terenu Gmil'!} Nieoylec ze wJkazaniem -pilka nożna". Kwota

wsparcia 47 000 zł.

3. Uczniowski Klub Sportowy "Gwoździk" z Gwoźnicy Dolnej na zadanie pn.

"UpowJzechnianie kU/#/lY fi'{Jcznf!j i ,'Portu lv.i'róddZieci i mlodziezy poprzez naukc gry w tenisa

Jt%wego ijazc!J na nartach", Kwota dotacji to 20 000 zł.

4, Połomiski Klub Sportowy "Grunwald" z Połorni na zadanie pn. "UpowJzechnianie

ku/tury fi'{Jcznf!/ i .portu w/ród dzieci i młodzieiry Z terenu Gmif!J Niery/ec ze wJkazaniem - piłka

nożna". Kwota udzielonej dotacji wyniosła 15 000 zł.

Łączna kwota udzielonych dotacji dla Klubów sportowych z terenu Gminy

Niebylec w 2017 r. wyniosła 142 000 zł.
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Gminy Niebylec dofinansowuje prace konserwatorskie, które prowadzą

w zabytkowych obiektach Parafie Rzymsko-Katolickie. Dotacje te udzielane są na

podstawie uchwały Nr XV /91/2012 Rady Gminy Niebylec z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielnie dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W 2017 r. Gmina Niebylec udzieliła wsparcia następującym parafiom:

1. Parafia p. w. Św. Mikołaja w Połomi na zadnie pn. Prrifilak!Jczne prace komerwatorJkie muru

ogrodzeniowegoi dzwonniry. Kwota dotacji 20 000 zł.

2. Parafia p.w. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej na zadnie pn. Prace renowaiJ!jne

i eansenuatorsteie ambony JJ)Z:rząc~iZ XIX w. na saanie zarytkowego ko.{cioła p.w. Św. Antoniego

w Gwoźniry Corne]. Kwota dotacji 20 000 zł.

3. Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Bliziance na zadanie pn. Dekoraga - nawa.

Konsenuaqa techniczna podbicia chóru mUi)lcznego zarytkow~i cerkwi w Bliziance. Kwota dotacji

20000 zł.

4. Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP w Lutczy na zadanie pn. VII etap prac remontowo-

eonsenuatorseicb - konJerwaga polichromi: i wypoJażenia (instrzonent organowy Z XVII w., 2obrai)l,

2 stalle}, impregnaga gontowego dachu i saan oraz wymiana pOJadZki w kruchcie głównej'. Kwota

dotacji 20 000 zł.

5. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Znalezienia Krzyża Św. na zadanie pn.

- KonJerwaga ołtar.za bocznegop. w. iw. Iózr:}:l w koIciele parafialtrym w Nz·eryku. Kwota

dotacji 20 000 zł.

- Konsenuaiia i restauracja ikonoJtaJu Z dawnej' cerkwi w Gwoździance. Etap II. Kwota

dotacji 20 000 zł.

Suma udzielonego dofinansowania na zadania konserwatorskie wyniosła w 2017r.

120000 zł.

Łącznie w 2017 r. wsparcIe z budżetu Gminy Niebylec dla orgaruzac)1

pozarządowych działających na jej terenie wyniosło 562 122,39 zł

Sporządziła:
Monika Godek

v(ó4. hMINY

m~ewKorah

Niebylec, dnia 24 kwietnia 2018 r.
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