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WPROWADZENIE  

 

 

 Program współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2015 został- zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                                 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą- przyjęty 
przez Radę Gminy Nowe Miasto nad Wartą uchwałą nr XLVI/263/2014 z dnia                       
25 września 2014 r.  
Program określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, w tym m.in. wskazuje katalog zadań przy wykonywaniu których 
współpraca ta powinna być realizowana, ustala tryb finansowania niniejszych zadań 
w przypadku ich realizacji przez wskazane podmioty, określa szczegółowe cele, 
zasady, formy oraz priorytetowe obszary współpracy Gminy Nowe Miasto nad 
Wartą z podmiotami działającymi na rzecz społeczności lokalnej.  
 
 

 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE  

NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ 
 

 
 Na „mapie” aktywności organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowe 
Miasto nad Wartą figuruje 15 organizacji pozarządowych w tym: 
 
1. Stowarzyszenie Pomocy „Płomień Nadziei”  
2. Stowarzyszenie Pomocy „Krąg” 
3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej 
4. Stowarzyszenie na rzecz pomocy chorym dzieciom 
5. Stowarzyszenie „Zielona Linia” 
6. Gminne Towarzystwo Sportowe PhytoPharm 
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy Koziej 
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Klęce 
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście n. Wartą 
10. Polski Związek Emerytów i Rencistów 
11. Organizacja dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
12. Stowarzyszenie Razem lepiej 
13. II  Drużyna  Starszoharcerska Zielone  Berety Nowe Miasto n. Wartą. 
14. Uczniowski Klub Sportowy „Ziółka”, przy Szkole Podstawowej w Klęce 
15. Port Marina Pod Czarnym Bocianem  
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KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

 
 Wymagane prawem konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach                       
od 10 września 2015 r. do dnia 24 września 2015 r., a ich zasięg terytorialny 
obejmował organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy 
Nowe Miasto nad Wartą. 
Celem konsultacji społecznych było zapoznanie z uwagami i opiniami organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy na rok 2015. 

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii                      
w ramach prowadzonych konsultacji i projektem Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2015 r., zostały umieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Podmioty 
zainteresowane otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą 
tradycyjną bądź osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad 
Wartą. W ogłoszeniu dotyczącym konsultacji wyraźnie wskazano przedmiot, termin, 
formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji oraz, że z konsultacji zostanie 
sporządzony protokół. 
W terminie wyznaczonym do przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych 
uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2015 r. 
Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/273/2010  Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 
28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi                            
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji - protokół z wynikami 
konsultacji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Miasto nad 
Wartą oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

Dnia 11 czerwca 2015 roku Zarządzeniem Wójta Gminy nr 27/2015 
przeprowadzono kolejne konsultacje, których celem było uzyskanie stanowiska 
organizacji pozarządowych  w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę                    
w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad 
Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.  

Wymagane prawem konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach                       
od 11 czerwca 2015 r. do dnia 25 czerwca 2015 r., a ich zasięg terytorialny obejmował 
organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Nowe Miasto 



  5 
 

nad Wartą. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag                        
i opinii w ramach prowadzonych konsultacji zostały umieszczone na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu. Podmioty zainteresowane otrzymały możliwość przekazania swoich opinii       
i uwag pocztą tradycyjną bądź osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym 
Mieście nad Wartą.  
W terminie wyznaczonym do przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych 
uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu uchwały. Protokół                              
z wynikami konsultacji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe 
Miasto nad Wartą oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, a Uchwałą Rady 
Gminy Nowe Miasto nad Wartą nr VIII/37/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku                      
w rozdziale X Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą                  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.                   
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 
stanowiącego załącznik do uchwały XLVI/263/2014 Rady Gminy Nowe Miasto nad 
Wartą z dnia 25 września 2014 r. wyrazy: „upowszechnianie kultury fizycznej                         
i sportu 30 000,00 zł” zastąpiono wyrazami „upowszechnianie kultury fizycznej                     
i sportu 45 000,00 zł”. 
 
 

 
OKRES, ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY 

 

 
 Celem    głównym    Programu było zaspokajanie    potrzeb    społecznych 
mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami. 
Celami szczegółowymi Programu były:  
1)  poprawa jakości życia poprzez    pełniejsze    zaspokojenie potrzeb 
 mieszkańców Gminy, 
2)  racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 
3)  otwarcie    na    innowacje   i   konkurencyjność   w   wykonywaniu    
 zadań  publicznych, 
4)  integracja  organizacji  lokalnych  obejmujących  zakresem  działania   
 sferę zadań publicznych, 
5)  wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu, 
6)  promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich. 
 
 
     
 
    OKRES REALIZACJI PROGRAMU  
    1 STYCZEŃ 2015 R. – 31 GRUDZIEŃ 2015 R. 
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ZASADY: 
Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach: 
1.  pomocniczości – oznacza   to,   że  Gmina  powierza  organizacjom  realizację 

zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób 
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy, 

2.  suwerenności stron – oznacza     to,     że     stosunki     pomiędzy     Gminą                           
a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej                     
autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej, 

3.  partnerstwa – oznacza   to   dobrowolną   współpracę   równorzędnych    sobie 
podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów                           
i osiąganiu razem wytyczonych celów, 

4.  efektywności – oznacza   to   wspólne   dążenie    do    osiągnięcia    możliwie 
największych efektów realizacji zadań publicznych, 

5.  uczciwej konkurencji – oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji 
odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne,                            
jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy 
dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich 
finansowania, 

6. jawności – oznacza   to,    że    wszystkie    możliwości    współpracy    Gminy                        
z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe                            
w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji. 

 
 

 
ZADANIA PRIORYTETOWE 

 

 
 W Rocznym Programie Współpracy ustalono następujące zadania jako 
priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność statutową w danej dziedzinie w zakresie:                   
1)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez: 
 -  prowadzenie sekcji  i  szkoleń  w  zakresie czynnego uprawiania sportu                    
  i udziału w zawodach sportowych, w tym zakup sprzętu sportowego, 
 -  prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi, młodzieżą oraz  dorosłymi 
  mieszkańcami Gminy,  
 -  organizację i koordynowanie przedsięwzięć sportowych o zasięgu 
  gminnym, ponadgminnym dla dzieci i młodzieży Gminy 
 -  organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo  
  rekreacyjnych o charakterze gminnym i ponadgminnym,  
 -  organizację innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców 
  Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci                          
  i młodzieży, 
 -  udział we współzawodnictwie sportowym i rekreacyjnym oraz godne 
  reprezentowanie barw Gminy 
2)  upowszechniania działalności    w    zakresie   nauki,   edukacji, oświaty              
 i  wychowania, poprzez organizację  i  prowadzenie  alternatywnych  form 
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 opieki  i  wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk nie 
 faworyzowanych z Gminy; 
3) w zakresie przeciwdziałania  bezrobociu  i  aktywizacji  zawodowej  osób 
 pozostających bez pracy, poprzez: 
 -  aktywizację zawodową bezrobotnych. 
 
 

 
 W 2015 roku  na  realizację zadań publicznych objętych  Programem 
przeznaczono  kwotę w   wysokości  nie  więcej  niż 30 000,00 złotych                            
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych). W sferze: 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu    30 000,00 zł 
Powyższe środki zabezpieczone zostały w budżecie Gminy na 2015 rok Uchwałą                
nr IV/15/2015 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 stycznia 2015 r. 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.  

Dnia 11 czerwca 2015 roku Zarządzeniem Wójta Gminy nr 27/2015 
przeprowadzono kolejne konsultacje, których celem było uzyskanie stanowiska 
organizacji pozarządowych  w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą                        
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.                     
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. Po 
przeprowadzeniu konsultacji Uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą nr 
VIII/37/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w rozdziale X Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2015 stanowiącego załącznik do uchwały 
XLVI/263/2014 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 25 września 2014 r. 
wyrazy: 
 „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  30 000,00 zł” 
zastąpiono się wyrazami: 
 „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  45 000,00 zł”. 

W związku z powyższym w 2015 roku  na  realizację zadań publicznych objętych 
Programem przeznaczono  kwotę w   wysokości  45 000,00 złotych                               
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). W sferze: 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu    45 000,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH W 2015 ROKU  

NA REALIZACJĘ PROGRAMU 
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W roku 2015 roku Gmina Nowe Miasto nad Wartą wspierała realizację zadań 

publicznych, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w formie zlecenia zadania zgodnie z art. 19a ust. 1 

ustawy.  

 Współpraca o charakterze finansowym Gminy Nowe Miasto nad Wartą  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego polegała głównie na realizacji zadań publicznych                

z pominięciem otwartego konkursu ofert- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2015r., poz. 1339 ze zm.).  

Realizowane w tym trybie zadania obejmowały upowszechnianie kultury fizycznej                     

i sportu, poprzez organizację spotkania integracyjnego oraz zawodów sportowych.                     

 

 
REALIZACJA ZADAŃ W 2015 ROKU W GMINIE NOWE MIASTO WYKAZ 

PODMIOTÓW, KTÓRE W 2014 ROKU ZŁOŻYŁY OFERTY  
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM 

 

 
Zadania realizowane były przez: 
 

1. Ochotniczą Straż Pożarna w Klęce. 
2. Gminne Towarzystwo Sportowe PhytoPharm. 

 
Cele szczegółowe współpracy osiągnięte w 2015 roku w ramach tego priorytetu to: 
 

1)  podniesienie w Gminie poziomu wyszkolenia straży pożarnych, 
2)  upowszechnienie sportu, zwłaszcza sportu dzieci i młodzieży, 
3)  podniesienie w Gminie poziomu wyszkolenia sportowego- rozgrywki 

sportowe, 
4)  podniesienie w Gminie poziomu wyszkolenia sportowego- w tym tańca 

rozrywkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 
 

 
OTWARTY KONKURS OFERT/ ZLECENIE ZADANIA  
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Nazwa zadania 

Termin 

realizacji 

zadania 

Nazwa podmiotu 

realizującego zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

 

 
1. 

 
Organizacja Zawodów 
Sportowo- Pożarniczych 

 
15.05.2015r.- 
30.06.2015r. 

 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Klęce 
 

 
4 660,00 zł 

 
 

2. 

 
Parada Rodzinna przy 
Maratonie Rowerowym 
Klęka MTB Maraton 2015 
 

 
12.08.2015r.- 
30.09.2015r. 

 
Gminne  Towarzystwo 
Sportowe PhytoPharm 

 
10 000,00 zł 

 
 

3. 

Organizacja warsztatów 
zajęciowych 
organizowanych przez 
Studio Tańca SPOKO 
FAMILY 
 

 
08.09.2015r.- 
31.11.2015r. 

 
Gminne  Towarzystwo 
Sportowe PhytoPharm 

 
 

10 000,00 zł 

 
4.  

 
Otwarty Turniej Piłki Nożnej 

 
14.10.2015r.- 
30.11.2015r. 

 
Gminne  Towarzystwo 
Sportowe PhytoPharm 

 
10 000,00 zł 

                                      Razem: 34 660,00 zł 

 
Wymienione powyżej podmioty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy                         
i polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru ofert realizacji 
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego                
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207 
ze zm.) – rozliczyły udzielone dotacje przekazując je na cele określone                                   
w kosztorysach  i harmonogramach. 
 

 

13% 

29% 

29% 

29% 

Organizacja Zawodów Sportowo- Pożarniczych

Parada Rodzinna przy Maratonie Rowerowym Klęka MTB Maraton 2015

Organizacja warsztatów zajęciowych organizowanych przez Studio Tańca SPOKO FAMILY

Otwarty Turniej Piłki Nożnej
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OCENA REALIZACJI PROGRAMU 

 

 

 Gmina Nowe Miasto nad Wartą współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania 

żaden podmiot, który otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w 2015 

roku nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem 

sposobem wydatkowania.  

 Program współpracy był wyrazem polityki władz Gminy Nowe Miasto nad 

Wartą wobec organizacji pozarządowych zmierzającej do zapewnienia im 

możliwości działania na terenie Gminy.  

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji  

i jawności. Podejmowane działania i zadania były efektywne oraz w wielu 

przypadkach innowacyjne. W znacznym stopniu przyczyniły się do nawiązania 

pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a lokalnym 

samorządem. Wzrosła aktywność organizacji pozarządowych, czego dowodem były 

liczne inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Nowe 

Miasto nad Wartą. Współpraca była w obszarze sportu, gdyż Gmina opowiada się za 

pobudzeniem mieszkańców do życia za pośrednictwem aktywności sportowej.  

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015r., poz. 1339 ze zm.) oraz 

Uchwały Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą nr XLVI/263/2014 z dnia                       

25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                    

i o wolontariacie na rok 2015”, niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie 

Gminy w formie informacji do dnia 30 kwietnia 2016 roku, a następnie zostanie 

opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą: 

gmina-nowe-miasto.pl.  

 

Wójt Gminy 

/-/ Aleksander Podemski 

 
 

Sporządziła: 

Podinspektor ds. rady gminy 

Julita Ciarcińska-Wachowiak 


