
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2019 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. 

Dz.U. z 2019r,. poz. 688 ze zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek 

realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 

3 cytowanej ustawy. Kluczowe znaczenie ma w tej kwestii art. 5a ust. 1-2, nakładający na organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego oraz przedłożenia do 31 maja następnego roku sprawozdania z realizacji 

programu współpracy za rok poprzedni. 

Na podstawie art.5a ust.1 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) w związku z § 1 ust. 2 i 3 załącznika 

do uchwały Nr 274/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 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 zostały przeprowadzone 

konsultacje w przedmiocie „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. 

Konsultacje dotyczyły organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy i Miasta 

Jastrowie.  

Opinie dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” należało składać w formie pisemnej w Urzędzie 

Gminy i Miasta Jastrowie w terminie od dnia 25 października 2018r. do dnia 8 listopada 2018r.  

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag.  

Na sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 28 listopada 2018r. podjęto uchwałę 

Nr 9/2018 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 



o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. 

Aktywność organizacji pozarządowych sprawia, że poprawia się merytoryczny poziom 

wykonywanej przez nie pracy oraz podnosi się ich sprawność w zakresie operowania środkami 

finansowymi. Program został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania 

i określenia jego reguł. Określa także zadania do realizacji w ramach obustronnej współpracy. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2019 roku odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  

Powyższe cele realizowane były w formie finansowej i pozafinansowej.  

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie przekazano 4 488,97 zł. 

W roku 2019 wsparto zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:  

L.p. Nazwa organizacji Cel przyznania dofinansowania  Kwota 

1. PZERiI w Jastrowiu Usługa transportowa – wyjazd 

na turnus rehabilitacyjny  

1499,37 

2. KGW  Usługa transportowa  501,12 

3.   Przewóz osób z ternu gminy – 

nagroda dożynkowa  

1555,20 

4.  PZERiI w Jastrowiu Przewóz członków koła w 

Jastrowiu na trasie piła – 

Jastrowie  

432,00 

5. PZERiI w Jastrowiu Artykuły spożywcze na 

spotkanie z seniorami.  

101,28 

6.  Caritas Artykuły spożywcze – 

Parafiada  

400,00 

Współpraca polegała także na udzielaniu pomocy rzeczowej – użyczenia pomieszczeń, 

bezpłatnego udostępniania sali, wspomaganiu technicznym – udostępnianiu sprzętu 

audiowizualnego. 
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