SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Marciszów
z wykonania Programu Współpracy Gminy Marciszów
z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
Wstęp
Zgodnie z postanowieniami art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Wójt
Gminy Marciszów zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Marciszów sprawozdanie z
realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni (do 30 kwietnia każdego
roku).
Uchwałą Nr III/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. Rada Gminy Marciszów
przyjęła Program Współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi na 2015
rok, który realizowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
Program ten zakładał zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych
umożliwiających pełne i terminowe wykonanie zadań przez stowarzyszenia oraz przekazanie
organizacjom pozarządowym środków na realizację zadań publicznych, których zakres
określony został w przedmiotowej ustawie.
Działania, jakie były podejmowane na terenie gminy Marciszów w 2015 roku miały
w szczególności przyczynić się do promocji aktywnego spędzania wolnego czasu wśród
dzieci i młodzieży oraz rozwoju rekreacji i sportu w ramach wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej oraz organizowanie obozów i kolonii dla dzieci wywodzących się ze
środowisk trudnych ( zagrożonych patologią społeczną, niewydolnych wychowawczo,
niezaradnych życiowo, dysfunkcyjnych).
Program określał ponadto zasady i formy współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi.
Ustalono, że współpraca ta realizowana będzie w formie finansowej -poprzez ogłaszanie
otwartych konkursów pożytku publicznego w ramach ww. dziedzin i udzielanie dotacji na
finansowanie ich realizacji.
Formy współpracy
Zgodnie z przyjętym Programem władze gminy współpracują z organizacjami
pozarządowymi poprzez powierzanie lub wspieranie wykonania zadań wymienionych
w programie. Program współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokajanie potrzeb
mieszkańców oraz pozwala dysponować środkami publicznymi na finansowanie lub
dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
W ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku Gmina
Marciszów podejmowała działania o charakterze finansowym, jak i pozafinansowym.

Współpraca o charakterze finansowym realizowana była poprzez wspieranie wykonywania
tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Marciszów na rok 2015
przeznaczono kwotę w wysokości 52.000,00 zł
W ramach powyższych kwot ogłoszono konkursy ofert, które dotyczyły:


Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Marciszów obejmującego
propagowanie uprawiania sportu na terenie gminy , organizację i udział w
rozgrywkach sportowych. Na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 32.000,00 zł.
W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły 2 oferty : LKS „Bóbr” Marciszów, LKS
„LESK” Sędzisław .
Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie współpracy oferty zostały
zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym oraz zaopiniowane przez
powołaną przez Wójta Gminy Marciszów komisję konkursową.
Dofinansowanie przyznano następującym organizacjom:
Zakres zadań realizowanych w ramach ogłoszonego konkursu
Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy poprzez:
- upowszechnianie uprawiania gier zespołowych,
- uprawianie indywidualnych dyscyplin sportowych,
- organizowanie i udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu
lokalnym i ponad lokalnym,
- propagowanie idei uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży
Nazwa organizacji, której przyznano
Wysokość przyznanej dotacji
dotację
LKS „BÓBR” Marciszów
22.500,00
LKS „LESK” Sędzisław
9.50,00
razem
32.000,00

Przyznane kwoty dotacji zostały wykorzystane w 100%. Nie dokonano żadnych zmniejszeń ,
ani też nie nastąpił zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy.
Należy też dodać, że kluby sportowe prawidłowo rozliczyły otrzymane środki finansowe
i w wyznaczonym terminie złożyły sprawozdania z wykorzystania przyznanych dotacji.
Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie
organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach poprzez :
- udostępnianie gminnych obiektów ( sali sportowej, boisk sportowych, świetlic wiejskich)


Wypoczynku letniego dla dzieci młodzieży – LATO 2015 dla dzieci wywodzących się
ze środowisk trudnych ( zagrożonych patologią społeczną, niewydolnych
wychowawczo, niezaradnych życiowo, dysfunkcyjnych). Na ten cel w budżecie
gminy zabezpieczona została kwota 20.000,00 zł.
W ramach ogłoszonego konkursu i w terminie w nim wskazanym wpłynęły dwie
oferty złożone przez :
* Uczniowski Klub Sportowy „Amator” w Marciszowie
* Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska w Jeleniej Górze , Hufiec
ZHP w Kamiennej Górze

Po wnikliwej analizie złożonych ofert komisja powołana przez Wójta Gminy Marciszów
stwierdziła, że są one zgodne z procedurami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. Nr 234 z 2010
roku, poz. 1536 ze zmianami) oraz spełniają warunki konkursowe.
Komisja pozytywnie oceniła złożone oferty i zaproponowała przyznanie dotacji w wysokości :
- 7.500,00 zł. dla UKS „AMATOR” w Marciszowie
- 12.500,00 zł dla ZHP w kamiennej Górze
Przyznana kwota dotacji została wykorzystana w 100% , również
i złożono sprawozdanie z wykorzystania przyznanej dotacji.

w terminie rozliczono

Z wypoczynku letniego skorzystało 25 dzieci wywodzących się ze środowisk trudnych
( zagrożonych patologia społeczną, niewydolnych wychowawczo, niezaradnych życiowo,
dysfunkcyjnych) , których rodzice nie byli w stanie zapewnić im bezpiecznego, zdrowego
wypoczynku podczas ferii letnich.

Reasumując powyższe kwota zaplanowana w budżecie na rok 2015 na realizacje zadania
publicznego z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla dzieci wywodzących się ze środowisk
trudnych została w pełni wykorzystana.

Marciszów, dnia 11 kwietnia 2016r

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha

