Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szczucin
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2016 rok.
I. Wstęp
Współpraca Gminy Szczucin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2016 roku realizowana była zgodnie z:
1) przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz.
239 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
2) „Wieloletnim Programem Współpracy Gminy Szczucin z organizacjami pozarządowymi na lata
2015-2018”, przyjętym uchwałą Nr XI/134/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 30.10.2015 r.
3) „Programem Współpracy Gminy Szczucin z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok”, przyjętym uchwałą Nr XI/135/15 Rady Miejskiej
w Szczucinie z dnia 30.10.2015 r.
Program Współpracy Gminy Szczucin z Organizacjami Pozarządowymi został opracowany zgodnie
z zasadami określonymi w art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ten określa cele, zasady, przedmiot i formy
współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane na terenie Gminy.
W Programie zostały uwzględnione również doświadczenia ze wzajemnej bieżącej współpracy
oraz doświadczenia z realizacji rocznych programów współpracy z lat poprzednich.
Głównym celem Programu Współpracy było zwiększenie i wzmocnienie udziału mieszkańców oraz
organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego, na zasadach partnerskiej
współpracy z Samorządem Gminy Szczucin w kreowaniu i realizacji usług publicznych
zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy. Na podstawie zdiagnozowanych
potrzeb Samorządu, kalendarza imprez i uroczystości, wniosków corocznie składanych przez
organizacje samorządowi gminy, przeprowadzonych konsultacji a także dotychczasowego
przebiegu współpracy z organizacjami Rada Miejska w Szczucinie uznała, że do zagadnień
priorytetowych, których realizacja w roku 2016 przez partnerów Programu była najpilniejsza,
należą: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
ochrona i promocja zdrowia
oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwijanie kultury i ochrona tradycji.
W 2016 roku współpraca samorządu Gminy Szczucin z organizacjami pozarządowymi odbywała
się w formie finansowej i pozafinansowej.
II. Współpraca finansowa.
Przedmiotem współpracy finansowej samorządu Gminy Szczucin z organizacjami pozarządowymi
była realizacja zadań publicznych w zakresie:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2) ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
3) rozwijanie kultury i ochrona tradycji.
Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym był
otwarty konkurs ofert. W dniu 1 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin ogłosił
3 otwarte konkursy ofert, zgodnie z określonymi w Programie zadaniami priorytetowymi, na
2016 r.
Konkursy ogłaszane były w formie zarządzeń, w których każdorazowo określone były między
innymi szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania otwartego konkursu ofert, sposób jego
rozstrzygnięcia oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych.
Zlecenie realizacji zadań nastąpiło w formie wsparcia realizacji zadań publicznych.
Ogłoszenia konkursowe zamieszczone były:
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1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Szczucin,
2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, przy ul. Wolności 3
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczucin (www.szczucin.pl).
Nabór ofert trwał do 23 grudnia 2015 r. Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin,
w drodze zarządzenia, Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich
złożonych ofert. Wyniki ocen przedstawiono w zbiorczej karcie oceny ofert poszczególnych
konkursów i przedłożono Burmistrzowi. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podjął,
w formie zarządzenia, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin.
1) Konkurs na zadanie w zakresie: "upowszechniania kultury fizycznej i sportu" został
ogłoszony Zarzadzeniem Nr 0050.1.78.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin z dnia 1 grudnia
2015 r.
Na realizację w/w zadania wpłynęło 6 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy
z 5 podmiotami na realizację zadań. Burmistrz udzielił dotacji w łącznej wysokości 200 000 zł.
Lp

Nazwa organizacji

Numer umowy

Kwota
przyznanej
dotacji

Wartość
rozliczonej
dotacji

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1.

Stowarzyszenie Ludowy Klub 10/1/2016/PPiW
Sportowy „Brzoza Brzezówka”
z dnia 14.01.2016 r.

40 000,00 zł

40 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Ludowy
Sportowy „Kłos” Słupiec

Klub 8/1/2016/PPiW
z dnia 14.01.2016 r.

32 620,00 zł

32 620,00 zł

3.

Dąbrowski Klub Karate TETSUI 7/1/2016/PPiW
Sekcja Szczucin
z dnia 14.01.2016 r.

7 600,00 zł

7 600,00 zł

4.

Uczniowski Międzyszkolny Klub 6/1/2016/PPiW
Sportowy „JUNIS”
z dnia 14.01.2016 r.

24 780,00 zł

24 780,00 zł

5.

Stowarzyszenie Ludowy Klub 9/1/2016/PPiW
Sportowy „Wisła” Szczucin
z dnia 14.01.2016 r.

95 000,00 zł

95 000,00 zł

200 000,00 zł

200 000,00 zł

Łącznie:

2) Konkurs na zadanie w zakresie: "ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym" został ogłoszony Zarzadzeniem Nr 0050.1.79.2015 Burmistrza Miasta
i Gminy Szczucin z dnia 1 grudnia 2015 r.
Na realizację w/w zadania wpłynęło 5 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy
z 5 podmiotami na realizację zadań. Burmistrz udzielił dotacji w łącznej wysokości 35 244,32 zł.
Lp

Nazwa organizacji

Numer umowy

Kwota
przyznanej
dotacji

Wartość
rozliczonej
dotacji

Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
1.

Stowarzyszenie Mieszkańców
1/1/2016/PPiW
Wsi Wola Szczucińska
z dnia 11.01.2016 r.

6 410,00 zł

6 410,00 zł

2.

Stowarzyszenie
Na
Rzecz
4/1/2016/PPiW
Rozwoju Wsi Dąbrowica
z dnia 11.01.2016 r.

2 500,00 zł

2 499,87 zł

3.

Stowarzyszeniem Na Rzecz
2/1/2016/PPiW
Rozwoju Wsi Suchy Grunt
z dnia 11.01.2016 r.

6 334,32 zł

6 334,32 zł

4.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe

10 000,00 zł

10 000,00 zł

5/1/2016/PPiW
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Nadzieja
5.

Stowarzyszenie
Św. Ojca Pio”

z dnia 11.01.2016 r.
„Wolontariat

3/1/2016/PPiW
z dnia 11.01.2016 r.
Łącznie:

10 000,00 zł

10 000,00 zł

35 244,32 zł

35 244,19 zł

3) Konkurs na zadanie w zakresie: "rozwijanie kultury i ochrona tradycji" został ogłoszony
Zarzadzeniem Nr 0050.1.77.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin z dnia 1 grudnia 2015 r.
Na realizację w/w zadania wpłynęło 3 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano
umowy z 3 podmiotami na realizację zadań. Burmistrz udzielił dotacji w łącznej wysokości
40 000 zł .
Lp

Nazwa organizacji

Numer umowy

Kwota
przyznanej
dotacji

Wartość
rozliczonej
dotacji

Rozwijanie kultury i ochrona tradycji
1.

Stowarzyszenie
Przyjaciół 12/1/2016/PPiW
Szkoły
Podstawowej
w z dnia 14.01.2016 r.
Szczucinie

4 500,00 zł

4 500,00 zł

2.

Stowarzyszenie
„Orkiestra 11/1/2016/PPiW
Dęta” przy Ochotniczej Straży z dnia 14.01.2016 r.
Pożarnej w Szczucinie

30 000,00 zł

30 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie
Przyjaciół 13/1/2016/PPiW
Zespołu
Szkolno
– z dnia 14.01.2016 r.
Przedszkolnego w Słupcu

5 500,00 zł

5 500,00 zł

40 000,00 zł

40 000,00 zł

Łącznie:

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację poszczególnych projektów, w realizacji
zadań wykazały duże zaangażowanie i kreatywność.
Wszystkie organizacje, które realizowały zadania publiczne w 2016 r. przedłożyły sprawozdania
w terminie, które zostały rozliczone i przyjęte.
W 2016 r. Gmina Szczucin na realizację zadań publicznych przekazała łączną kwotę w wysokości
275 244,19 zł.
III. Współpraca pozafinansowa.
Gmina Szczucin prowadzi również z organizacjami pozarządowymi współpracę pozafinansową.
Pracownicy Urzędu udostępniali niezbędne formularze i udzielali konsultacji na temat zasad ich
wypełniania.
W dniu 21.10.2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczucinie przeprowadzono konsultacje
społeczne z organizacjami, działającymi na terenie Gminy Szczucin. Na spotkaniu przedstawiony
został projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Szczucin z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2016. Organizacje miały możliwość złożenia opinii i wniesienia uwag, jak również swoich
propozycji dotyczących współpracy. Konsultacje projektów aktów normatywnych prowadzone były
na podstawie Uchwały nr VI/65/15 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 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. Małop. Poz. 3411).
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Sprawozdanie z realizacji "Programu Współpracy Gminy Szczucin z organizacjami
pozarządowymi" jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Realizacja programu służyła budowaniu i umacnianiu partnerstwa pomiędzy Gminą Szczucin
a organizacjami pozrządowymi działającymi na naszym terenie. Działania realizowane w ramach
programu nakierowane były na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
prowadzenie ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców gminy.
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem samorządu wpływającym korzystnie na rozwój
Gminy Szczucin, pobudzającym aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Gmina Szczucin
współpracuje z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem
regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Pomoc finansowa
i pozafinansowa udzielana przez Gminę Szczucin organizacjom pozarządowym oraz pozytywne
nastawienie obu stron do współpracy pozytywnie wpływają na rozwój środowisk lokalnych.
Należy mieć nadzieję, że w kolejnych latach współpraca finansowa i pozafinansowa Gminy
Szczucin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku
publicznego nadal będzie się rozwijać przynosząc wymierne efekty dla społeczności lokalnej.

Kwiecień 2017 r.
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