Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Pilawa z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2016 roku.
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa w terminie do 31
maja, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Rocznego
programu współpracy Miasta i Gminy Pilawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za poprzedni rok.
Projekt programu został poddany konsultacjom z przedstawicielami organizacji pozarządowych
działających na terenie Miasta i Gminy Pilawa. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem
programu oraz formularzem do zgłaszania propozycji zmian został umieszczony na stronie
internetowej urzędu w zakładce organizacje pozarządowe. Wypełniony formularz zainteresowane
podmioty miały możliwość przekazania droga elektroniczną na adres urzad@pilawa.com.pl lub
dostarczyć bezpośrednio do urzędu. W trakcie prowadzonych konsultacji do urzędu nie wpłynęły
żadne propozycje zmian oraz wnioski.
Roczny program współpracy Miasta i Gminy Pilawy z organizacjami pozarządowymi został
przyjęty uchwałą Nr XIII.76.2015 Rady Miejskiej w Pilawie w dniu 1 grudnia 2015 roku, a następnie
zmieniony został uchwałą Nr XIV.88.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015r.
Sposób realizacji programu.
Realizacja programu oparta była na zapewnieniu efektywnego wykonywania zadań publicznych,
poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych. Współpraca odbywała się przede
wszystkim w formie wspierania wykonywania określonych zadań publicznych. W programie na 2016
rok wyodrębnione zostały priorytetowe zadania publiczne w zakresie:
1) współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) ratownictwa i ochrony ludności;
3) edukacji i wychowania;
4) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
5) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;
6) działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Współpraca o charakterze finansowym.
Na realizację programu w 2016r. w budżecie Miasta i Gminy zabezpieczone zostały środki w
łącznej wysokości 240.000,00zł.
W dniu 29 stycznia 2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłosił otwarty konkurs ofert na
wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej na terenie
Miasta i Gminy Pilawa”. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostało na stronie internetowej
urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.
W ramach konkursu wyodrębniono zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej w
następujących miejscowościach:
Wysokość środków publicznych
Lp.
Rodzaj zadania
przeznaczonych na realizację zadania
Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości
1
85.000,00
Trąbki
Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości
2
70.000,00
Pilawa

3
4

Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości
Puznówka
Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości
Lipówki

50.000,00
25.000,00

Realizacja zadania miała odbywać się poprzez:
1) organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów
oraz innych imprez o podobnym charakterze z elementami promocji zdrowego trybu życia,
2) wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu
gminnym i ponadgminnym,
3) prowadzenie zespołów sportowych w różnych grupach wiekowych,
4) prowadzenie edukacji sportowej dla dzieci i młodzieży.
Nabór ofert trwał do dnia 18 lutego 2016r. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy w
Pilawie wpłynęły trzy oferty od następujących podmiotów:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Trąbki – Klub Sportowy „Hutnik” Huta
Czechy, Trąbki ul. Osadnicza 12A 08-440 Pilawa;
2) Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Puznówka – Klub Sportowy „Puznówka
1996”, Puznówka ul. Słoneczna 16, 08-440 Pilawa.
3) Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Lipówki – Klub Sportowy „Piorun
Lipówki”, Lipówki 8, 08-440 Pilawa.
Na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Pilawa”, w
wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
Zgodnie z procedurą powoływania i zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w
otwartych konkursach, zarządzeniem Nr 11.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 18 lutego
2016r. powołana została komisja konkursowa.
W trakcie posiedzenia komisja stwierdziła, że złożone oferty są kompletne i dają gwarancję realizacji
zadania publicznego.
W dniu 29 luty 2016r zostały podpisane umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
które otrzymały następujące kwoty dotacji:
1) Klub Sportowy „Hutnik” Huta Czechy
85.000,2) Klub Sportowy „Puznówka 1996”
50.000,3) Klub Sportowy „Piorun Lipówki”
25.000,W zawiązku z brakiem ofert na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w
miejscowości Pilawa”, w dniu 29 lutego 2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłosił kolejny
termin do składania ofert na ww. zadanie. Nabór trwał do 21 marca 2016r.
W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wpłynęła jedna oferta.
 Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Pilawa – Ludowy Klub Sportowy „Burza”
Pilawa, ul. Spacerowa 5 08-440 Pilawa.
W trakcie posiedzenia powołana wcześniej komisja stwierdziła, że złożona oferta jest kompletna
i daje gwarancję realizacji zadania publicznego. W dniu 24 marca 2016r. z przedstawicielami
organizacji została podpisana stosowna umowa na mocy, której Ludowy Klub Sportowy „Burza”
otrzymał 70.000,00 zł dotacji.
Zgodnie z zawartymi umowami wszystkie podmioty, którym przekazano dotację w trakcie roku
składały częściowe sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Dotacje wykorzystywane były
prawidłowo i terminowo rozliczane.
Środki finansowe przeznaczane były między innymi na:
1) opłaty trenerskie i prowadzenie zajęć sportowych,
2) wynajem lub utrzymanie obiektów sportowych,
3) organizację zgrupowań sportowych dla zawodników,
4) koszty transportu na zawody i turnieje sportowe,

5) zakupy strojów i sprzętu sportowego dla zawodników,
6) opłaty sędziowskie.
Sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego wszystkie organizacje złożyły w
terminie do 30 stycznia bieżącego roku.
Z rozliczenia końcowego Klubu Sportowego „Puznówka 1996” wynika, iż dotacja nie została
wykorzystana w całości. W tej sytuacji zgodnie z umową, organizacja zobowiązana była do zwrotu
niewykorzystanej części dotacji w terminie do końca stycznia bieżącego roku. Niewykorzystane środki
w wysokości 6.500,00 zł zostały zwrócone do budżetu w dniu 30 grudnia 2016r.
Z rozliczeń końcowych pozostałych podmiotów wynika, że przyznana kwota dotacji została
wykorzystana w całości zgodnie z harmonogramem i prawidłowo rozliczona.
Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były z
zastosowaniem art. 19a ust. 1 w/w ustawy. Oznacza to, iż oferty na realizację zadania publicznego,
których dofinansowanie lub finansowanie nie przekracza kwoty 10.000zł, a okres realizacji nie jest
dłuższy niż 90 dni, organ wykonawczy jst. może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Uznając celowość realizacji
zadania o charakterze lokalnym, z tej formy dofinansowania w 2016 roku skorzystała jedna
organizacja.
W dniu 21 października 2016r. do Burmistrza Miasta i Gmin Pilawa wpłynęła uproszczona oferta
realizacji zadania publicznego pn. „Jesienne spotkania ze sztuką” złożona przez Stowarzyszenie
„Akademia Łucznica” z siedzibą Łucznica 10, 08-440 Pilawa.
W dniu 4 listopada 2016r. podpisana została umowa o wsparcie realizacji zadania. Organizacja
otrzymała dotację w wysokości 3.500,00 zł na dofinansowania zadania, w ramach którego na terenie
ośrodka zostały zorganizowane otwarte warsztaty i pokazy rękodzieła oraz piknik z udziałem lokalnej
społeczności oraz dzieci i młodzieży.
Podmiot w terminie złożył szczegółowe sprawozdania z wykonania zadania publicznego i rozliczyły
otrzymaną dotację.
Współpraca o charakterze pozafinansowa
Istotną częścią współpracy Miasta i Gminy Pilawa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 w/w ustawy było wsparcie przy organizowanych
przedsięwzięciach poprzez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń lokalu przy ul. Letniskowej 5,
który stanowi własność Miasta i Gminy Pilawa.
Prowadzona była także działalność informacyjna na temat źródeł pozyskiwania pozabudżetowych
środków finansowych na działalność organizacji.
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