SPRAWOZDANIE
z realizacji „Wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działal
ność pożytku publicznego w latach 2012-2015” za 2012 rok

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku realizowana była głównie
w formie zlecania zadań publicznych, zapisanych w uchwale Nr 65/X/l 1 Rady Gminy Przy
łęk z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie „Wieloletniego programu współpracy gminy Przy
łęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w latach 2012-2015”, z podmiotami uprawnionymi na podstawie ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyczy
niała się ona do podniesienia oferty usług publicznych.
Gmina Przyłęk współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w następujących obszarach życia społeczne
go gminy:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2) krajoznawstwo, turystyka i rekreacja oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, ochrona i pro
mocja zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym.
W Uchwale Budżetowej na 2012 rok zabezpieczone zostały środki finansowe prze
znaczone na „Wieloletni program współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowy
mi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012-2015”.
Procedura postępowania w przypadku zlecania zadań publicznych, w trybie ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organiza
cjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
w formie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określona zo
stała w zarządzeniach Wójta Gminy Przyłęk: Nr 43/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w spra
wie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kraj o*

znawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, oraz ochrony i promocji
zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, Nr 46/2012 z dnia 29 czerwca
2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Nr 63/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dokumenty te są uszczegółowieniem zasad przeprowadzania konkursów, zawierają
wytyczne dotyczące trybu rozpatrywania i opiniowania ofert, pracy komisji konkursowych
oraz podpisywania umów z uprawnionymi podmiotami realizującymi zadania publiczne.
Konkursy ogłaszane były przez wydział merytoryczny Urzędu Gminy Przyłęk
we właściwych obszarach pożytku publicznego, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem.
Komunikaty Wójta Gminy Przyłęk o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych zawierały przede wszystkim informacje określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
inne istotne łub specyficzne dla danego rodzaju zadania warunki zlecenia.
Wszystkie ogłoszenia konkursowe zamieszczane były: w Biuletynie Informacji Pu
blicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie internetowej gminy.
W ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert organizacje pozarządowe
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego składały propozycje realizacji
zadań publicznych. Koperty zawierające oferty, złożone przez podmioty uprawnione, otwie
rane były komisyjnie i weryfikowane pod względem formalnym. Do dalszego etapu przecho
dziły tylko oferty spełniające wszystkie kryteria formalne. Opiniowaniem ofert pod wzglę
dem merytorycznym zajmowały się komisje konkursowe, które oceniały możliwość realizacji
zadania przez organizację pozarządową, przedstawioną kalkulację kosztów, wartość meryto
ryczną projektu oraz uwzględniały wysokość środków publicznych przeznaczonych na reali
zację danego zadania. Natomiast ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonywał
Wójt Gminy. Podczas prac prowadzonych przez komisje konkursowe, z przyczyn formal
nych, negatywnie zaopiniowano jedną ofertę. Wójt Gminy unieważnił otwarty konkurs ofert
na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ponieważ złożona
oferta nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 2.

Po zakończeniu procedur konkursowych z budżetu Gminy Przyłęk przyznano środki
finansowe w formie dotacji dla 2 podmiotów pozarządowych na realizację 2 zadań publicz<
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nych o łącznej kwocie 49 920,00 zl (zgodnie z tabelą nr 1). W sumie zawarte zostały
2 umowy.
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1.

Klub Sportowy
„Przyłęk”, Przyłęk 30,
26-704 Przyłęk

Rozwój kultury fizycznej
i sportu masowego wśród
dzieci, młodzieży
i dorosłych.

30 000 zł

29 900 zł

200 zł

2.

Chorągiew Mazowiec
ka ZHP, Hufiec
Lipsko, ul. Rynek 16,
27-300 Lipsko

Wspieranie akcji wypo
czynku letniego dla dzie
ci i młodzieży z rodzin
wychowawczo
niewy
dolnych i zagrożonych
patologią. Zorganizowa
nie w okresie wakacji
10-dniowej kolonii w
miejscowości
nadmor
skiej, nad jeziorem lub w
górach dla 20 dzieci
dotkniętych
przemocą,
w wieku od 8 do 17 lat,
realizujących
program
profilaktyczny z elemen
tami profilaktyki uzależ
nień.

19 920 zł

19 920 zł

0 zł

Ogółem

49 920 zł

49 720 zł

200 zł

X

Zgodnie z powyższą tabelą organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione
do realizacji zadań publicznych wykorzystały przyznane środki finansowe w 99,6%.
Wykonanie dotacji zostało przedstawione według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
W tabeli uwzględniono wszystkie zwrócone środki finansowe do budżetu gminy, dokonane
przez realizujące zadania publiczne organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione
do dnia 15 stycznia 2013 r.
Po udostępnieniu danych sprawozdanie
sporządziła Stanisław a Krakow iak

