Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy na rok 2016 Gminy Pabianice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 został

przyjęty uchwałą nr XIV/141/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 30 października 2015 r.
Dokument ten określa m.in.:
- cele programu
- zasady współpracy
- zakres przedmiotowy współpracy
- formy współpracy
- priorytetowe zadania publiczne.

2.

W ramach pozafinansowych form współpracy, konsultowano z organizacjami

pozarządowymi

roczny

program

współpracy

Gminy

Pabianice

z

organizacjami

pozarządowymi na rok 2016, na spotkaniach z przedstawicielami organizacji, za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w bezpośrednich rozmowach telefonicznych
informowano o różnego rodzaju przedsięwzięciach, dotyczących szczególnie konkursów i
naborów wniosków w dziedzinach odpowiadających działalności statutowej poszczególnych
organizacji. Konsultowano i uzgadniano sprawy związane z bieżącym utrzymaniem obiektów
gminnych z których korzystają organizacje.
Kolejnym ważnym elementem współpracy z organizacjami pozarządowymi było nawiązanie
współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, która miała na
celu zorganizowanie dla młodych organizacji oraz grup nieformalnych takich warunków, aby
mogły nauczyć się sięgania po środki zewnętrzne oraz jak je rozliczać realizując rzeczywiste
projekty związane z ich przedmiotem działalności i potrzebami mieszkańców.
W tym celu Gmina zakupiła usługę w zakresie rozwoju praktycznych umiejętności
pozyskiwania środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe działające nie dłużej niż
18 m-cy oraz przez grupy nieformalne, poprzez działania informacyjno – edukacyjne, udział
w konkursie na mikrodotacje, pomoc w przeprowadzeniu działań z wykorzystaniem ww.
środków i ich rozliczeniu. Środki przeznaczone na mikrodotacje nie pochodziły z budżetu
Gminy Pabianice – zostały w całości zapewnione przez CPiRIO „Opus”. Z Funduszu

Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki temu od czerwca do października 2016 roku na terenie
Gminy Pabianice realizowane były małe projekty adresowane do mieszkańców gminy i
włączające ich do wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności. Szczegółowy wykaz
działań zrealizowanych w ramach współpracy z „Opusem” opisany został w zał. nr 2.
Forma współpracy Gminy Pabianice z CPiRIO „Opus” była nowatorskim rozwiązaniem, na
którym obecnie wzorują się inne samorządy z terenu Województwa Łódzkiego.

3.

W roku 2016 współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzono poprzez

wspieranie wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w obszarze
wypoczynku dzieci i młodzieży (tryb konkursowy) oraz promocji kultury regionalnej poprzez
organizację imprez folklorystycznych (tryb konkursowy).
Na współpracę finansową w budżecie Gminy Pabianice przeznaczono łączną kwotę 104 000
zł.
1) Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego „ Organizacja wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 r.” Wysokość środków publicznych na realizację
tego zadania w roku budżetowym 2016 wyniosł 90 000 zł. Wszystkie organizacje, które
otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert, zakończyły realizację poszczególnych
zadań i rozliczyły przyznane środki w terminie. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje,
zrealizowały i rozliczyły zadania został przedstawiony w załączniku nr 1.
2) Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego „Promocja
kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych. Wysokość środków
budżetowych na realizację tego zadania wyniosła 14 000 zł.
Stowarzyszenie „Na Zielono”, które otrzymało przedmiotową dotację na współorganizację
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „POLKA”, zrealizowało i rozliczyło
zadanie w terminie.

4.

Cele programu określone w rodz. II ust 1 i 2 programu zostały osiągnięte poprzez

zacieśnienie współpracy finansowej i pozafinansowej pomiędzy samorządem a organizacjami
pozarządowymi, czemu służyły m.in. nowe formy współpracy (małe granty w ramach usługi
OPUS-u). Najlepszym przejawem tego jest zaktywizowanie grup nieformalnych oraz
powstanie trzech nowych organizacji pozarządowych, które rozpoczęły lub rozwinęły swoją
działalność w roku 2016.

