
SPRAWOZDANIE
 Z REALIZACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BOREK WLKP.

 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚŁONYMI
 W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 I O WOLONTARIACIE NA ROK 2011”

Program współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami oraz podmiotami określonymi 
w art.  3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 został  
uchwalony   10 listopada 2010 r.  uchwałą  NR XLVIII/354/2010 Rady Miejskiej  Borku Wlkp. 
Obowiązek  uchwalenia  programu  wynika  z  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W 2011 roku Gmina Borek Wlkp. wsparła realizację zadań publicznych w trybie ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszone zostały 
trzy konkursy ofert na realizację zadań, które obejmowały:

1. Działalność  wspomagająca  rozwój  społeczny  –  wsparcie  działań  na  rzecz 
budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół rożnych celów o charakterze 
dobra wspólnego. Kwota dotacji - 5 000 zł. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie 
„DZIECKO” w Gostyniu.   Celem realizacji projektu było inicjowanie działań na rzecz 
budowania  aktywnych  społeczności  lokalnych  w Gminie  Borek Wlkp.  wokół  celów 
o  charakterze  dobra  wspólnego  poprzez  promowanie  postaw  obywatelskich, 
wolontariackich,  liderskich  oraz  wspieranie  finansowe  i  merytoryczne  grup 
nieformalnych  w  realizacji  zidentyfikowanych  potrzeb.  Cel  został  osiągnięty, 
a  sposobem  jego  realizacji  było:  prowadzenie  działań  informacyjno-szkoleniowych, 
doradczych  i  promocyjnych  skierowanych  do  organizacji  posiadających  osobowość 
prawną oraz grup nieformalnych w zakresie  projektowania wspólnych przedsięwzięć 
i pozyskiwania środków w postaci dotacji. 

2. Prowadzenie i doskonalenie nauki pływania dla dzieci i młodzieży. Kwota dotacji - 
5 500 zł.  Głównym celem projektu było nabycie umiejętności pływania przez dzieci 
i  młodzież  z  terenu  gminy  Borek  Wlkp.,  jako  formy aktywności  fizycznej  poprzez 
organizację  na  krytej  pływalni  „Na  Fali”  w  Gostyniu  zajęć  pozalekcyjnych  dla  45 
uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Borek Wlkp., a także 
poprawę  dostępu  społeczności  lokalnych  do  infrastruktury  sportowej.  Realizatorem 
zadania było Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu. 

3. Zorganizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych kierowanych do młodzieży z terenu 
gminy  Borek  Wlkp. Kwota  dotacji  -  4500  zł.  Realizacja  zadania  polegała  na 
cyklicznym organizowaniu zajęć rekreacyjnych dla chętnej młodzieży z terenu gminy 
Borek Wlkp. w zakresie piłki nożnej. Zadanie realizowane było w piątki w godzinach 
popołudniowych.  Podczas  zajęć  organizowane  były  miniturnieje  dla  młodzieży,  co 
pozytywnie wpłynęło na integrację młodzieży poprzez udział w zajęciach. Realizatorem 
zadania był Ludowy Klub Sportowy WISŁA Borek Wlkp.

Na każde z powyższych zadań w ramach ogłoszonych konkursów wpłynęła jedna oferta. 
Łącznie  w  2011  roku  podpisano  3  umowy z  organizacjami  pożytku  publicznego  na  wsparcie 
realizacji zadań publicznych. 

W  minionym  roku  nie  wpłynął  żaden  wniosek  w  ramach  inicjatyw  lokalnej,  żadna 
z organizacji nie złożyła też wniosku z własnej inicjatywy  o realizację zadania publicznego, ani 
w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, w związku z czym w tym zakresie nie zawarto 
umów z organizacjami pożytku publicznego.

Podsumowując  realizację  zadań  w  ramach  zawartych  umów  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  podmiotami  określonymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku 



publicznego  i  o  wolontariacie  należy  zauważyć,  że  organizacje  te  wniosły  niemały  wkład 
w realizację  poszczególnych  projektów.  Z jednej  strony było  to  zaangażowanie  i  kreatywność, 
z  drugiej  zaś  środki  finansowe,  a  także  wkład  pozafinansowy,  czyli  głównie  aktywność 
wolontariuszy.  W przedsięwzięciach  zrealizowanych  w 2011 roku uczestniczyły głównie  dzieci 
i młodzież z terenu gminy Borek Wlkp. oraz grupy nieformalne.

Wykres 1
Źródła finansowanie zadań publicznych w Gminie Borek Wlkp. w 2011 r.

Gmina  Borek  Wlkp.  zajmowała  się  obsługą  konkursów  ofert  na  wsparcie  zadań 
publicznych,  udostępniała  niezbędne  formularze  i  udzielała  konsultacji  oraz  pomocy w pisaniu 
wniosków do programu „Działaj Lokalnie”, a także informowała o innych programach i formach 
dotacji  dla  organizacji  pozarządowych.  Aktywna  działalność  podmiotów  działających  w  sferze 
pożytku publicznego stanowi  istotną  cechę  społeczeństwa demokratycznego,  spaja  i  aktywizuje 
społeczność  lokalną.   Współpracę  Gminy  z  organizacjami  pozarządowymi  należy  ocenić 
pozytywnie . Ma ona wpływ na kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez 
budowanie  partnerstwa,  suwerenności  stron,  pomocniczości,  uczciwej  konkurencji,  jawności 
i efektywności.

                                                                                             Burmistrz Borku Wlkp.
                                                                                                /-/ Marian Jańczak
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