Program współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

został uchwalony 28 listopada 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Choszcznie Nr

XX/165/2016.
Uchwalenie programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z art. 5a ust. l ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wołontariacie. Powyższa Uchwała
została skonsultowana z organizacjami pozarządowymi zgodnie z Uchwałą

Nr XXXIX/479/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
W 2017 r. współpraca organów samorządu Gminy Choszczno z organizacjami
pozarządowymi odbywała się m. in. w formie finansowej, której przedmiotem była realizacja
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji; ratownictwa i ochrony ludności; ochrony i promocji zdrowia;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologii społecznej.
Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie lub finansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu
dwóch otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez Gminę konkursach na
realizację zadań publicznych zamieszczane były na strome intemetowej
www.choszczno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Choszcznie.
W trybie otwartego konkursu ofert organizowanego zgodnie z ww. ustawą na wykonanie
zadań przekazano środki finansowe w formie dotacji 23 organizacjom w łącznej kwocie

267.000 zł w tym:
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota

Uwagi

przyznanej

dotacji
l.

UKS „KORONA „ Raduń

Wspieranie realizacj j zadań z zakresu

13 000,00

Wspieranie
reaiizacji

upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

zadania
publicznego

2.

UKS „AS" Slawęcm

Wspieranie i upowszechnianie kultury

l 500,00

Wspieranie
realizacji

fizycznej i sportu.

zadania
publicznego

3.

LUKS „POMORZANIN"
Zamęcin

Wspieranie realizacji zadań z zakresu

13 000,00

Wspieranie
realizacji

upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

zadania
publicznego

4.

UKS „PIONIER"
Zwierzyn

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

11 000,00

Wspieranie

poprzez zagospodarowanie czasu wolnego

realizacji

dla dzieci i mtodzieży oraz osób dorosfych.

zadania
publicznego

5.

Choszczeński Kiub Karate

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

20 000,00

Wspieranie
realizacji
zadania
publicznego

6.

•»

„;

Choszczno

Upowszechnianie i nauka gry w szachy

20 000,00

Wspieranie
realizacji

poprzez szkolenie i organizację turniejów

zadania

szachowych.

publicznego

7.

UKS „FOKA" Choszczno

Nauka i doskonalenie pływania.

26 000,00

Wspieranie
realizacji
zadania
publicznego

8.

UKS „INA" Stradzewo

Wspieranie i upowszechnianie kultury

7 000,00

Wspieranie
realizacji

fizycznej i sportu.

zadania
publicznego

9.

LUKS „WODNIAK"

Wspieranie i upowszechnianie kultury

Choszczno

fizycznej i sportu.

26 000,00

Wspieranie
realizacji
zadania
publicznego

10.

UKS „ZŁOTY ORZEŁ"

Wspieranie i upowszechnianie kultury

Choszczno

fizycznej i sportu - ARMWRESTUNG.

15 000,00

Wspieranie

realizacji
zadania
publicznego

11.

PTTK KLUB

XI Choszczeński Maraton Rowerowy.

9 000,00

Wspieranie

TURYSTYKI

realizacji

ROWEROWEJ Choszczno

zadania
publicznego

12.

Akademia Piłkarska Gavia

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

36 000,00

Wspieranie
realizacji

Choszczno

zadania
publicznego
13.

Stowarzyszenie HDK

Organizacja imprezy biegowej - XIX

NIAGARA

Choszczeńskiej Dziesiątki

6 500,00

Wspieranie
realizacji
zadania
publicznego

14.

Stowarzyszenie Aktywne

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

6 000,00

Wspieranie
realizacji

Choszczno

zadania
publicznego

15

6 500,00

Wspieranie

Stowarzyszenie na rzecz

Organizacja imprez cyklicznych pn.: „VII

osób z zaburzeniami

Obchody Dnia Solidarności z Osobami

realizacji

psychicznymi „ANIMUS

Chorymi na Schizo trenie"; „V Festiwal

zadania

VERA" Choszczno

Piosenki Niebanalnej - W stronę

publicznego

wrażliwości"

16

Wolontariat Wielkopolski

Senior FIT - aktywnie i zdrowo

5 500,00

Wspieranie
realizacji
zadania
publicznego

17

Stowarzyszenie HDK

NIAGARA

Organizacja akcji poboru krwi oraz prelekcji
promujących ideę honorowego

2 000,00

Wspieranie
realizacji
zadania

publicznego

krwiodawstwa wśród młodzieży

18

Polski Związek
Niewidomych

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki

l 000,00

zdrowia i pogłębianiu się
niepełnosprawności dla osób niewidomych i

zadania
publicznego

słabo widzących

19

Wspieranie
realizacji

Klub Kiwanis Kobieta

Przegląd Form Estradowych i Teatrahiych

2000

dla Osób Niepełnosprawnych „SCENA BEZ

realizacji

BARIER"

zadania

10 000,00

Wspieranie

publicznego

20

Polski Związek Emerytów

Poznajemy faunę i florę mórz i oceanów

2 000,00

Wspieranie

Rencistów i inwalidów w

realizacji

Choszcznie

zadania
publicznego

21

Fundacja Wspierania

VII Korytowska Noc Poetów

3 000,00

Wspieranie
realizacji

Kultury „NOC POETÓW"

zadania
publicznego

22

Klub Kiwa nis Kobieta

Program Profilaktyczno-Edukacyjny dla

2000

dzieci w wieku przedszkohiym pn. STOPEK

12 000,00

Wspieranie

realizacji
zadania
publicznego

23

Stowarzyszeniem

Zapewnienie bezpieczeństwa osobą

15 000,00

Wspieranie

Ratownictwa Wodnego

pływającym, kąpiącym się, oraz

realizacji

Sława

uprawiającym sporty wodne na jeziorze

zadania

Klukom

publicznego

Realizacja wszystkich umów obejmowała 2017 rok, umów wieloletnich nie zawarto.
Burmistrz Choszczna był współorganizatorem wielu imprez, udzielał także wsparcia
finansowego na zakup nagród dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz powiatu
choszczeńskiego. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi odbywała się
również w formie pozafmansowej, która polegała na bezpłatnym udostępnianiu pomieszczeń
znajdujących się w zasobach Gminy Choszczno.
W 2017 roku prowadzona była działalność informacyjna dotycząca m.in.:
- zaproszenie do udziału na XVI Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod
PIatanami
- zaproszenie do udziału w konferencji dotyczącej Programu SPOŁECZNIK.
mformacja o Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation.
- informacja o konkursie na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla
uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich" działania „Upowszechnianie sportu dzieci
i młodzieży"
- informacja o możliwości pozyskania mikrodotacji „Program SPOŁECZNIK
zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych".
Organizacje, które otrzymały dotację w 2017 r. zgodnie z zawartymi umowami
złożyły sprawozdania końcowe do dnia 31 stycznia 2018 r. z wykonania zadania
publicznego. Przyznane środki zostały wydatkowane prawidłowo i tym samym uznano
je za rozliczone.

