
Sprawozdanie                                                                                                    

z realizacji w 2018 roku Programu współpracy Gminy Imielno z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2014-2018 

 
     Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Imielno nie później niż do 31 maja każdego roku 

jest obowiązany przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 

Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok poprzedni oraz opublikować go w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

   Gminny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2018 został przyjęty przez Radę 

Gminy uchwałą Nr XXVIII.171.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. po przeprowadzeniu 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

    Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na realizacji zadań ze sfery 

publicznej, a w szczególności: 

a) podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwojowi świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

b) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

c) upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej poprzez organizację wydarzeń sportowych   

i rekreacyjnych, które umożliwiły mieszkańcom Gminy aktywne spędzanie wolnego czasu. 

 Zasadniczym celem Programu współpracy Gminy Imielno z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest 

budowa partnerstwa pomiędzy Gminą, a sektorem pozarządowym, które służyć ma realizacji 

zadań publicznych, m.in. promowaniu zdrowia i zdrowego stylu życia poprzez sport i kulturę 

fizyczną, budowaniu współodpowiedzialności mieszkańców za porządek i bezpieczeństwo 

publiczne czy rozwijaniu i propagowaniu idei samorządności oraz pobudzaniu aktywności 

społecznej mieszkańców. 

   Istotną częścią współpracy było także wsparcie organizacyjne przy prowadzonych 

przedsięwzięciach m.in.: 



 

- promowaniu działalności organizacji na stronie internetowej gminy, 

- współpraca przy organizacji zawodów i imprez sportowych, 

- współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych działającymi na terenie gminy, 

min. poprzez bezpłatne użyczenie nieruchomości na działalność statutową, pomoc                         

w organizacji zawodów strażackich, świąt i rocznic strażackich, 

- udostępnianie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, głownie na spotkania szkoleniowe               

i konferencje. 
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