
Sprawozdanie                                                                                                    

z realizacji w 2019 roku Rocznego Programu Współpracy Gminy Imielno z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok 

 

     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.  

   Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy 

Uchwałą Nr II.15.2018 z dnia 29 listopada 2018 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. 

   Zasadniczym celem Programu współpracy Gminy Imielno z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego było zaspokojenie 

potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną, 

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

    Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na realizacji zadań ze sfery publicznej 

a w szczególności: 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez aktywizację społeczności lokalnej, 

wydarzeń rekreacyjnych i sportowych umożliwiających mieszkańcom Gminy aktywne 

uczestnictwo, 

- ochrony i promocji zdrowia w zakresie działań edukacyjnych mających na celu promocję 

zdrowia i rozpowszechnienie zdrowego stylu życia,  

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

   Istotną częścią współpracy było także wsparcie organizacyjne przy prowadzonych 

przedsięwzięciach m.in.: 

- udostępnianie gminnych obiektów sportowych i sprzętu,  

- 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. 

Działalność Gminy nakierowana była w szczególności na zagospodarowanie wolnego czasu 

mieszkańców, a co za tym idzie stwarzanie warunków do zwiększenia aktywności społecznej 

wśród mieszkańców oraz na promocję Gminy.   

Wójt Gminy                                                                                                  

(-) Zbigniew Huk 

Przygotowała Katarzyna Banach                                                                                   


