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Pani  

Maria Jahnz 

Przewodnicząca  

Rady Gminy Chodzież 

ul.Notecka 28 

64-800 Chodzież 

 

 

 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

przedkładam Radzie Gminy Chodzież sprawozdanie z realizacji programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok poprzedni.  

Roczny program współpracy Gminy Chodzież na rok 2013 z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty 

został przez Radę Gminy Chodzież  uchwałą Nr XIII/95/12 z dnia 12 listopada 2012r.  Projekt 

Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Zarządzenia Nr 222/2012 

Wójta Gminy Chodzież z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia 

konsultacji Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na 

2013r. Zarządzenie opublikowano w dniu 29 listopada 2013 r., poprzez  zamieszczenie na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chodzież. 

Konsultacje przeprowadzono w formie ankiet zamieszczonych na stronie internetowej. W 

trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani  propozycje zmiany 

Programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz  innych podmiotów 

działających w sferze pożytku publicznego. Z przebiegu konsultacji sporządzono informację. 

1. Opis przebiegu realizacji Programu, 

1) W budżecie Gminy Chodzież na 2013r. na realizację zadań w ramach niniejszego przyjęto 

kwotę w wysokości – 0 zł 

2) Mierniki efektywności Programu, w tym: 

a) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert- 0 

b) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego-0 

c) liczba umów zerwanych lub unieważnionych-0 

d) liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzania-0 

e) liczba umów zawarta na okres dłuższy niż 1 rok-0 

f) liczba otwartych konkursów ofert-0 

g) liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych-0 

h) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań 

publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników- 0 

i) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz 

społeczności lokalnej- 0 



j) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu 

o dotacje-0 

k) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne 

w oparciu o dotacje-0 

l) liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji i liczba projektów 

zrealizowanych w ramach dotacji o rocznej wysokości: 

-   do 2 000 zł - 0 

-   powyżej 2 000 zł do 5 000 zł -0 

-   powyżej 5 000 zł -0 

m) liczba i rodzaj uwag dotyczących bieżącej realizacji Programu -0 

n) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych -0 

o) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań 

publicznych – ogółem oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy-0 

p) liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym-0 

r)   liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w sprawie pomocy 

w pozyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji, w tym liczba wniosków 

rozpatrzona pozytywnie oraz liczba wniosków rozpatrzona negatywnie wraz z podaniem 

przyczyny-0 

s) liczba zorganizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych- 0 

t) liczba przeprowadzonych konsultacji uchwał Rady Gminy Chodzież z organizacjami 

pozarządowymi-0 

u) liczba udzielonych rekomendacji organizacjom pozarządowym-0 

w) liczba realizowanych projektów partnerskich-2 

 

 

        Sekretarz Gminy 

        /-/ Katarzyna Staśkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. M.Jahnz – Przewodnicząca Rady Gminy Chodzież 

2. a/a 

Do wiadomości: 

1. Wójt Gminy Chodzież 


