SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KROŚNIEWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013

KROŚNIEWICE
kwiecień 2014 rok

I. WSTĘP
Zgodnie z obowiązkami jakie nakłada ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Miejska
w Krośniewicach przyjęła uchwałą Nr XVI/93/11 z dnia 29 listopada 2011 r. Wieloletni
Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi na lata 2012 –
2015.
W § 7 ww. Programu określono następujące formy współpracy:
1) podejmowanie, prowadzenie i koordynację bieżącej współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
2) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków budżetu
Gminy Krośniewice;
3) przygotowanie i prowadzenie konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację
zadań publicznych;
4) wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności;
5) realizacje wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;
6) zakup usług dotyczących realizacji zadań publicznych na zasadach określonych i w trybie
określonym w przepisach prawa o zamówieniach publicznych;
7) konsultowanie projektów uchwał i innych dokumentów dotyczących organizacji
pozarządowych;
8) pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych.
Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Krośniewice
a

organizacjami

pozarządowymi

i

innymi

podmiotami,

służącego

rozpoznawaniu

i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmocnieniu roli aktywności obywatelskiej
w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Program zawiera wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą do dysponowania
środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań
publicznych, pozostających we właściwości Gminy Krośniewice a realizowanych przez
organizacje pozarządowe.
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W Wieloletnim Programie współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami
pozarządowymi na lata 2012 – 2015 określony został sposób oceny realizacji Programu
w oparciu o następujące mierniki:
1) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych;
2) liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert;
3) liczbę wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe z pominięciem
otwartego konkursu ofert.
Wykonując postanowienia uchwały Nr LX/366/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 15 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
Nr 309, poz. 2598), Burmistrz Krośniewic zarządzeniem Nr 137/11 z dnia 25 października
2011 r. uruchomił konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
Krośniewice, której celem było uzyskanie opinii w zakresie treści projektu Programu.
Formą konsultacji było wyrażenie pisemnej opinii, z wykorzystaniem formularza,
stanowiącego załącznik, z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Zaproszenia do udziału w konsultacji skierowane zostały do organizacji pozarządowych,
zarejestrowanych przez Starostę Kutnowskiego, tj.:
- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Szubsk Duży,
- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Wymysłów,
- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Teresin,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy EXPOM Krośniewice,
- Miejski Klub Sportowy EXPOM KROŚNIEWIANKA w Krośniewicach,
- Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „Centrum” w Nowych Ostrowach,
- Stowarzyszenie Tradycji 37 Pułku Piechoty w Krośniewicach,
- Stowarzyszenie Integracja w Krośniewicach,
- Krośniewickie Stowarzyszenie Bezrobotnych w Krosniewicach,
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei” w Głaznowie,
- Krośniewickie Stowarzyszenie Cyklistów w Krośniewicach,
- Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach.

3

Dodatkowo projekt Programu został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Krośniewicach a także znajdował się do wglądu w Referacie Oświaty, Kultury
i Sportu.
Ze strony uczestników konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje do ww.
projektu.
Wspólnie wypracowany Program współpracy został przedstawiony Radzie Miejskiej
w Krośniewicach, która zatwierdziła jego ostateczną wersję.
II. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej
Współpraca Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 obejmowała zadania własne
gminy mieszczące się w sferze zadań publicznych, a w szczególności z zakresu: Kultura
fizyczna – upowszechnianie i wspieranie poprzez tworzenie warunków do rozwoju kultury
fizycznej, w tym sportu, poprzez organizację i udział w zajęciach, zawodach, imprezach.
Odbywała się ona w postaci wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich
realizację. W 2013 roku na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 10 000 zł.
Zarządzeniem Nr 3/2013 Burmistrza Krośniewic z dnia 9 stycznia 2013 r. ogłoszono
jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej, dwie oferty, które wpłynęły do
Urzędu, nie otrzymały pozytywnej akredytacji pod względem merytorycznym komisji
konkursowej, która zarekomendowała nie przyznanie środków finansowych żadnemu
oferentowi w związku z tym, iż przedstawiona kalkulacja kosztów zadania jest niezgodna
z opisem zakresu rzeczowego zadania, świadczeniem wolontariuszy, zatwierdzone przez
Burmistrza Krośniewic.
Nie rozstrzygnięcie konkursu spowodowało, iż Zarządzeniem Nr 19/2013 z dnia
1 marca 2013 r. Burmistrz Krośniewic ogłosił kolejny otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na
podstawie którego dokonano wyboru dwóch oferentów przyznając środki publiczne.
W składzie komisji konkursowej, powołanej przez Burmistrza Krośniewic, do
zaopiniowania ofert, w jednym i drugim otwartym konkursie ofert, uczestniczyli pracownicy
Urzędu Miejskiego w Krośniewicach oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych
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z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. Na pisemną
prośbę Burmistrza Krośniewic, organizacją pozarządową, która wytypowała osobę do pracy
w komisji konkursowej było: Krośniewickie Stowarzyszenie Cyklistów.
TABELA 1.1. Informacja o konkursie i przyznanych środkach finansowych na realizację
zadania publicznego

Rodzaj zadania
publicznego

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

Tytuł zadania
publicznego

Nazwa Oferenta

Wartość całego
zadania

Kwota
wnioskowana
przez Oferenta

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych

Wysokość
wykorzystana
przez Oferenta

Rozwój zainteresowań
sportem i rekreacją
ruchową wśród
mieszkańców gminy
Krośniewice

Miejski Klub Sportowy
EXPOM
KROŚNIEWIANKA
w Krośniewicach

10 400 zł

8 000 zł

8 000 zł

8 000 zł

Organizacja imprez
sportowo –
rekreacyjnych dla
mieszkańców gminy
Krośniewice

Fundacja Ekologiczna
Wychowanie i Sztuka
„Elementarz”
w Katowicach

2 210 zł

2 000 zł

2 000 zł

1 889,20 zł

Współpraca w tym obszarze prowadzona była przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.
Reasumując Gmina Krośniewice w 2013 roku podpisała dwie umowy na realizację zadania
publicznego pn. „Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportu, poprzez
organizację i udział w zajęciach, zawodach i imprezach” na łączną kwotę dotacji 10 000 zł.
Sprawozdania końcowe złożone zostały przez Oferentów w terminie, rozliczone i przyjęte.
Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach, w związku
z rozliczeniem dotacji, zwróciła kwotę 110,80 zł do budżetu gminy.
W roku 2013 w trybie bezkonkursowym nie została złożona ani jedna oferta przez organizacje
pozarządowe.
2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w formie pozafinansowej
Na bieżąco udzielane były informacje i wyjaśnienia dotyczące składania ofert
i sprawozdań w konkursach ofert. Ponadto współpraca pozafinansowa z organizacjami
pozarządowymi polegała na wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach
działalności i realizowanych zadaniach, wspieraniu, doradztwie i udzielaniu pomocy
merytorycznej organizacjom.
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III. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
podsumowuje kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz
pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program

charakteryzuje się różnorodnością tematyczną obejmując pełny zakres działalności
istniejących na terenie gminy organizacji pozarządowych. Jednakże perspektywa kolejnych
lat spowodowała skonkretyzowanie zadań priorytetowych. I tak, corocznie 100% środków
finansowych

Gminy

Krośniewice

przeznaczona

zostaje

na

zadanie

w

zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dzięki którym organizacje działając na co dzień
w swoich lokalnych środowiskach lepiej znają potrzeby mieszkańców, głównie młodego
pokolenia, aktywizując ich do fizycznego działania.
Praktyka,

doświadczenie

i

obserwacje

dowodzą,

że

problemem

sektora

pozarządowego jest przede wszystkim brak środków finansowych, a po nim kwestie zaplecza
administracyjno – technicznego a także dynamicznie zmieniające się przepisy prawne,
sprawozdawczość, prowadzenie pełnej księgowości. To zagadnienia, które wymagają
prowadzenia biur oraz korzystania z pomocy prawników i księgowych, na które niestety
organizacjom brak funduszy. Dlatego też, realizacja zadań publicznych przez Gminę
Krośniewice we współpracy z organizacjami pozarządowymi jest niepełna i niewystarczająca;
mieści się tylko w katalogu zadań kultury fizycznej – upowszechnianie i wspieranie.
Analiza przedstawionego materiału wskazuje, że Program realizowany był w kilku
formach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
Krośniewice. Aktywna i kreatywna działalność tych podmiotów oraz współpraca z gminą
wpływa

na

pozytywną

ocenę

współpracy

Gminy

Krośniewice

z

organizacjami

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, która miała
istotny wpływ na kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym z zachowaniem
suwerenności stron, pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwości konkurencji
i jawności.
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