Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Poświętne
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450z późn. zm.) Wójt
Gminy Poświętne zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Roczny program współpracy Gminy Poświętne na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez
Radę Gminy Poświętne Uchwałą Nr XXXIX/232/17 z dnia 17 listopada 2017 r.
Program ten przewidywał współpracę Gminy z organizacjami, obejmującą sferę zadań
publicznych określonych w ustawach, określanie potrzeb społecznych i sposób ich
zaspakajania oraz konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie
określonym w programie współpracy.
Biorąc pod uwagę analizę potrzeb mieszkańców Gminy, w tym szczególną dbałość
o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie, zwłaszcza dzieci i młodzieży priorytetowe
zadania Gminy przeznaczone do realizacji przez podmioty były następujące:
1. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
4. rekreacji, turystyki i aktywnych form wypoczynku mieszkańców gminy,
5. działalność wspomagajaca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
6. kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie tradycji narodowych,
regionalnych i lokalnych.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Poświętne na 2018 rok
przeznaczono kwotę w wysokości 81.800,00 zł
W 2018 roku ogłoszono 3 konkursy ofert na realizację priorytetowych zadań ujętych
w § 13 Programu współpracy.
Pierwszy ogłoszony został w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniu 01 marca 2018 r.
Termin składania ofert wynosił 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie tj. do dnia
21 marca 2018 roku. Konkurs dotyczył następującego obszaru: upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu, obejmującego organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych
i rozgrywek dla dzieci młodzieży i dorosłych w dziedzinie piłka nożna, uczestnictwo
w rozgrywkach organizowanych przez inne jednostki, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, uczestnictwo w turniejach
sportowych dzieci i młodzieży, przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji, wyposażenie w
niezbędny sprzęt sportowy, w tym zakup obuwia i strojów sportowych, prowadzenie
rozgrywek ligowych i obsługa sędziowska imprez sportowych, utrzymanie i pielęgnacja boisk
oraz budynku socjalnego w należytej czystości, opieka medyczna.
W konkursie wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie
współpracy oferta została zweryfikowana pod względem formalnym i zaopiniowana
pozytywnie.
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Nazwa organizacji

Rodzaj zadania

Data zawarcia
umowy

1.

Klub Sportowy „Poświętne”

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

16.04.2018

Kwota
dofinansowania
w zł
35.000

Drugi ogłoszony został w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniu 22 marca 2018 r., termin
składania ofert do dnia 12 kwietnia 2018 roku. Konkurs dotyczył następującego obszaru:
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych osób poprzez zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najbardziej
potrzebujących z terenu Gminy Poświętne m. in. organizowanie pomocy żywnościowej dla
rodzin najuboższych, w tym transport, przechowywanie i wydawanie.
W konkursie wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie
współpracy oferta została zweryfikowana pod względem formalnym i zaopiniowana
pozytywnie.
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Fundacja „Ostoja” im.
Siostry Klaryski
Stanisławy z Opoczna

Pomoc społeczna, w
tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej
sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie
szans tych osób

25.04.2018

6.000

Trzeci konkurs ogłoszony został w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniu 16 listopada
2018 r., termin składania ofert do dnia 7 grudnia 2018 roku. Konkurs dotyczył następującego
obszaru: wspieranie działalności na rzecz seniorów poprzez organizację spotkania
aktywizującego dla seniorów w ramach warsztatów ekologicznych.
W konkursie wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie
współpracy oferta została zweryfikowana pod względem formalnym i zaopiniowana
pozytywnie.
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1.

Stowarzyszenie
„Poświętne –
Nakręcona Gmina”

Wspieranie
działalności na rzecz
seniorów

10.12.2018

1.800

Przyznane kwoty dotacji zostały wykorzystane w 100%. Łączna kwota środków
przeznaczonych na realizację zadań ogłoszonych w otwartych konkursach ofert w 2018 r.
wyniosła 42,800 zł.
Poza współpracą o charakterze finansowym, w Programie przewidziana była współpraca
o charakterze poza finansowym polegająca na:
1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków,

2) wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i wspólnym planowaniu
działań służących ich zaspokojeniu,
3) udzielaniu pomocy podmiotom w nawiązywaniu kontaktów lokalnych, regionalnych,
krajowych i międzynarodowych z innymi organizacjami o podobnym profilu
działalności,
4) promocji działalności podmiotów poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na
wniosek zainteresowanych informacji dotyczących nowych inicjatyw na stronach
internetowych Gminy oraz w mediach lokalnych,
5) udzielaniu pomocy organizacjom w zakresie dostępu do informacji o możliwościach
pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł.
W ramach współpracy pomiędzy Gminą Poświętne oraz Fundacją „Ostoja” im. Siostry
Klaryski Stanisławy z Opoczna w świetlicy wiejskiej w Anielinie w dniach 09-13 lipca i 2731 sierpnia zorganizowane zostały półkolonie. W tych okresach dwie ponad 20-osobowe
grupy dzieci miały okazję uczestniczyć w zupełnie darmowych oraz niezwykle ciekawych
zajęciach, które obejmowały m.in. warsztaty plastyczno-techniczne, kurs tańca ludowego,
warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne oraz sportowo-ruchowe a także wyjazdy m.in. na
basen czy na konie. W ramach współpracy z Fundacją „Ostoja” dnia 27 maja 2018 r. przy
świetlicy wiejskiej w Anielinie został także zorganizowany Dzień Matki. Ponadto w ramach
uzyskanego przez władze gminy wsparcia ze środków Wojewody Łódzkiego oraz dzięki
zaangażowaniu Fundacji „Ostoja” z Opoczna, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Poświętnem,
Szkoły Filialnej w Dębie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach otrzymały
ponad 250 świątecznych paczek.
Gmina Poświętne aktywnie uczestniczyła i wspierała zadania realizowane w ramach
współpracy ze Stowarzyszeniem „Poświętne – Nakręcona Gmina”. W 2018 r. Stowarzyszenie
„Poświętne – Nakręcona Gmina” poprzez działania członków Zarządu oraz członków
Stowarzyszenia przyczyniło się bądź uczestniczyło aktywnie w następujących inicjatywach:
1. Złożono wnioski do Stowarzyszenia „Dolina Pilicy” na pozyskanie środków na
projekt pod nazwą:
a) „Organizacja spotkania aktywizującego dla seniorów w ramach warsztatów
ekologicznych” - wartość całkowita 9 000,00 zł; data realizacji zadania –
27.08.2018 r. - 2 9 .01.2019 r.; data i miejsce wydarzenia/spotkania – 22.11.2019 r.
lokal „RANCHO” w Stefanowie
b) Organizacja wieczoru kinowego pn. „Spotkanie z filmową historią Gminy
Poświętne” - wartość całkowita zadania 5 000,00 zł; data realizacji wydarzenia maj
lub czerwiec 2019 roku; obecnie grant jest w fazie wstępnej realizacji tzn. została
podpisana umowa z Dolina Pilicy o dofinansowanie zadania; data podpisania
umowy – 10.12.2018 r.
2. W dniach 17-19 sierpnia organizowano obchody 50-lecia jubileuszu koronacji Obrazu
św. Rodziny w ramach projektu „Promocja województwa poprzez plenerowe
spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko” ze środków pozyskanych
z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.
3. Zorganizowany został wyjazd dla młodzieży na „Bieg Fabrykanta” w Łodzi podczas
którego nasza młodzież pracowała przy organizacji biegu w ramach wolontariatu.
Wszyscy otrzymali od organizatora biegu zaświadczenia o pracy w ramach
wolontariatu. Informacja o tym wydarzeniu ukazała się w lokalnej prasie. Wyjazd
zorganizowano przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem.
4. Wojciech Jaskuła zrealizował film dokumentalny pt. „Powróćmy do tamtych chwil”,
który opowiadał o wydarzeniu koronacji Obrazu św. Rodziny w 1968 r. i był
wyświetlony podczas obchodów jubileuszu. Film został zrealizowany w ramach pracy
społecznej i nie przyniósł żadnych kosztów dla Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie zgłosiło na konkurs „Piękne, bo łódzkie” organizowany przez
Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego publikacje poświęcone
Gminie Poświętne. W ramach tego konkursu folder pt. Odpust św. Michała – sacrum i
profanum od 1674 r. zdobył pierwsze miejsce w kategorii „folder”. Publikacja została
wydana przy wsparciu GOK-u w Poświętnem.
W ramach realizacji zadań wynikających z profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,
Gmina udzieliła wsparcia finansowego przy zorganizowaniu w czerwcu 2018 roku festynu
dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej w Poświętnem.
W ramach realizacji zadań wynikających z pielęgnacji tradycji narodowych Gmina
udzieliła wsparcia pozafinansowego przy organizowaniu i obchodach Dnia Pamięci
o Majorze Hubalu w formie udostępnienia terenu, ławek i innego niezbędnego sprzętu.
Dodatkowo dnia 9 listopada 2018 roku w Gminie Poświętne została odsłonięta pamiątkowa
tablica poświęcona pamięci o zamordowanych w 1940 r. w Kalininie funkcjonariuszach
Posterunku Policji w Poświętnem.
W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony dóbr kultury oraz tradycji regionalnych i
lokalnych Gmina wspierała działalność Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na terenie
Gminy. Koła otrzymały wsparcie organizacyjne, dzięki któremu uczestniczyły w przeglądach,
konkursach oraz innych imprezach promujących Gminę Poświętne. W dniach 9-10 września
2018 r. odbył się Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu. Gminę Poświętne
reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Dęby, które zajęło 5 miejsce w konkursie
muzyki ludowej. W dniu 16.10.2018 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Dębie otrzymało
również Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury w kwocie 4.000 zł.
Uroczysta Gala wręczenia Nagród odbyła się w Łódzkim Domu Kultury.

