
Połaniec, 2013.03.12

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2012.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 cytowanej we wstępie ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec jest
obowiązany przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2012
rok, do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Rada Miejska w Połańcu Uchwałą Nr XX/130/11 z dnia 30 listopada 2011 roku uchwaliła
Program Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na 2012 rok.

Przed przystąpieniem do opracowania Programu Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
wystosował zaproszenie na spotkanie, w dniu 03 października 2011 roku, z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rzecz mieszkańców Gminy Połaniec na 2012 rok, w sprawie konsultacji – propozycji zadań,
które zostały ujęte do realizacji w Programie na rok 2012. W wyniku powyższych konsultacji
nie zgłoszono dodatkowych propozycji zadań.

Program Współpracy wszedł w życie dnia 30 listopada 2011 roku. W 2012 roku do
priorytetowych zadań publicznych, które mogły być zlecone organizacjom należało:
- wspieranie kultury i ochrona jej dóbr,
- upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu,
- wspieranie, edukacji, oświaty i wychowania,
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
- promocja i rozpowszechnianie informacji o gminie,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- bezpieczeństwo, ład i porządek w gminie,
- ochrona i promocja zdrowia.

Wysokość środków na wymienione zadania nie mogło przekroczyć 446.500 zł w skali roku.
Szczegółowy podział środków finansowych na konkretne zadania w roku 2012 określiła
Uchwała Nr XXII/141/11 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Dnia 20 stycznia 2012 roku Burmistrz Zarządzeniem Nr 10/2012 ogłosił otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.



W konkursie uieto nastenuiace zadania:

L.p. Nazwa zadania Wysokość
środków

Edukacja, rehabilitacja i sport — szansą na lepsze
życie i rozwój osób niepełnosprawnych. 15.000,-

2. Działalność wydawnicza o tematyce
kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej. 14.000,-

3. Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich
oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym,
regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w
miastach partnerskich.

60.000,-

4. Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży
w ramach sekcji piłki nożnej, bilardu, siatkówki,
koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki,
w tym udział w zawodach organizowanych na
szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i
ogólnopolskim.

5.500,-

5. Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji
piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu,
gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i
młodzieży, w tym udział w zawodach
organizowanych na szczeblu lokalnym,
regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w
miastach partnerskich.

22.000,-

6. Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych,
popularyzacji piłki nożnej i siatkowej, zapasów,
tenisa stołowego, współzawodnictwo — udział na
szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim,
krajowym, w miastach partnerskich dla dzieci i
młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec oraz drużyny
seniorów piłki nożnej z Miasta i Gminy Połaniec, w
tym utrzymanie stadionu i innych obiektów
komunalnych.

330.000,-

W terminie do 10 lutego 2012 roku na ogłoszone powyżej zadania wpłynęło 6 ofert — po
jednej na każde z wymienionych zadań.

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Zarządzeniem Nr 13/2012 w dniu 17 lutego
2012 dokonała otwarcia i sprawdzenia ofert. Z prac Komisji sporządzony został protokół,
zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. Wszystkie złożone oferty były
poprawne pod względem formalnym i merytorycznym.

Na zadanie nr 1. wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
„Integracja”

Na zadanie nr 2 wpłynęła jedna oferta Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu.

Na zadanie nr 3 wpłynęła jedna oferta Ludowego Klubu Sportowego „Delfin”.

Na zadanie nr 4 wpłynęła jedna oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpek”.



Na zadanie nr 5 wpłynęła jedna oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żaczek”.

Na zadanie nr 6 wpłynęła jedna oferta Miejskiego Klubu Sportowego „Czarni”.

Z wymienionymi organizacjami zawarto umowy na realizację zadań publicznych:

- Ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Integracja” w Połańcu zawarto
umowę nr 1/2012 w dniu 01 marca 2012 r w Połańcu na realizację zadania pn."Edukacja,
rehabilitacja i sport — szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych" na kwotę
15.000,- zł. Kwotę przekazano na rachunek bankowy Zleceniobiorcy jednorazowo
dnia 20 kwietnia 2012 r.;

- Z Towarzystwem Kościuszkowskim w Połańcu zawarto umowę nr 2/2012 w dniu 01 marca
2012 r w Połańcu na realizację zadania pn. „Działalność wydawnicza o tematyce
kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej” na kwotę 14.000 zł . Kwotę przekazano na
rachunek bankowy Zleceniobiorcy jednorazowo dnia 28 marca 2012 r.

- Z Ludowym Klubem Sportowym „Delfin” zawarto umowę nr 3/2012w dniu 01 marca 2012
r. na realizację zadania pn. „Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział
w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim
i w miastach partnerskich” na kwotę 21.600,- zł płatną w dwóch transzach: I transza —
11.600,- zł dnia 28 marca 2012 r., II transza 10.000,- zł dnia 30 lipca 2012 r.

- Z UKS „Olimpek” zawarto umowę nr 4/2012 w dniu 01 marca 2012 r. na realizację zadania
pn. „Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej,
bilardu, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki w tym udział
w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim,
ogólnopolskim” na kwotę 5.500,- zł. Kwotę tą przekazano jednorazowo na rachunek
Zleceniobiorcy dnia 28 marca 2012 r.

- Z UKS „Żaczek” zawarto umowę nr 5/2012 w dniu 01 marca 2012 r. na realizację zadania
pn. „Organizacja i prowadzenie w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu,
gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach
organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz
w miastach partnerskich” na kwotę 20.000,- zł płatną w dwóch transzach : I transza 10.000,-
zł, dnia 28 marca 2012 r, II transza 10.000,- zł dnia 30 lipca 2012 r.

- Z MKS „Czarni” zawarto umowę nr 6/20121 z 01 marca 2012 roku na realizację zadania
pn. „Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej i siatkowej,
zapasów, tenisa stołowego, współzawodnictwo — udział na szczeblu lokalnym, regionalnym,
wojewódzkim, krajowym, w miastach partnerskich dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy
Połaniec oraz drużyny seniorów piłki nożnej z Miasta i Gminy Połaniec w tym utrzymanie
stadionu i innych obiektów komunalnych” na kwotę 330.000 zł. Kwota ta była wypłacana
w transzach : I transza 170.000,- zł dnia 16 marca 2012 r, II transza 80.000,- zł dnia 17 lipca
2012 r., III transza 80.000,- zł dnia 26 września 2012 r.

Łączna kwota dotacji na realizację powyższych zadań w 2012 roku wynosiła 406.100 zł.

Opracowała
Weronika Janowska
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