SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

„Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016”

Jeżewo
Kwiecień 2017 roku

WSTĘP

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239 i 245 z późn. zm.)
oraz Uchwałą NR XII/82/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26.11.2015 r w
sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego

na

rok

2016

organ

wykonawczy

jednostki

samorządu

terytorialnego, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu JST
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i
zasady oraz formy współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi
a także zawiera wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą do
dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub
dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu
Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.
W Rocznym Programie Współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016, określony
został sposób oceny realizacji Programu, wraz ze wskaźnikami na podstawie
których sporządzono niniejsze sprawozdanie.
FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca Gminy Jeżewo z podmiotami w ramach Programu w roku
2016 obejmowała zarówno finansową, jaki i poza finansową formę współpracy.

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM
W roku 2016 Gmina Jeżewo zlecała organizacjom pozarządowym oraz

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, realizację zadań
publicznych, poprzez wspieranie tych zadań poprzez udzielanie dotacji na
dofinansowanie ich realizacji w trybie otwartych konkursów ofert.
W roku 2016 Gmina Jeżewo ogłosiła 2 otwarte konkursy ofert
obejmujących zadania w następujących zakresach:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2) organizacji

wypoczynku

wychowawczo

i

dzieci

środowisk

i

młodzieży

patologicznych,

z

rodzin

niewydolnych

przeciwdziałanie

patologiom

społecznym (alkoholizmowi i narkomanii)

W 2016 stowarzyszenia pozarządowe złożyły w konkursach ofert łącznie
9 ofert. Podpisanych zostało 8 umów.

L.p.

Konkurs

Liczba
Liczba
złożonych podpisanych
ofert
umów

Liczba ofert
które nie
otrzymały
dofinansowani
a

1

Konkurs na wsparcie zadań z zakresu
rozwoju kultury fizycznej i sportu w
różnych dyscyplinach sportowych na
terenie Gminy Jeżewo na rok 2015

4

3

1

2

Konkurs na wsparcie realizacji zadań w
zakresie wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży – przeciwdziałanie patologiom
społecznym (alkoholizmowi i narkomanii)

5

5

0

W otwartych konkursach ofert, stowarzyszenia złożyły zapotrzebowanie na
kwotę: 170 734,00 zł.
- na wsparcie zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu –
145 340,00zł
Lp.

Nazwa podmiotu

Rodzaj zadania

Wielkość
wnioskowanej
kwoty

Działania Ludowego Klubu
1.

Ludowy Uczniowski Klub

Sportowego "Olimp" Jeżewo na rzecz

Sportowy "OLIMP" Jeżewo

upowszechniania kultury fizycznej i
sportu poprzez organizację zajęć

52 880,00 zł

sportowych i sportowo-rekreacyjnych
dla osób zrzeszonych w Klubie i jego
sympatyków.
Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu poprzez aktywny rozwój
dyscyplin sportowych (piłka nożna,
2.

Gminny Ludowy Klub

warcaby) i czynny udział w

57 360,00 zł

Sportowy ,TOR" w

rozgrywkach i turniejach, a tym

Laskowicach

samym w życiu społecznym i
kulturalnym regionu.
Powadzenie działalności sportowo-

3.

4.



Ludowy Uczniowski Klub

rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w

Sportowy "KUSY" przy SP w

oparciu o sekcję tenisa stołowego w

Laskowicach

LUKS "Kusy" Laskowice

Jeździecki Klub Sportowy

Rozpowszechnianie jeździectwa na

Oferta złożona

„Czarna Podkowa” Gródek

terenie Gminy Jeżewo

po terminie

35 100,00 zł

na wsparcie realizacji zadań w zakresie wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży – 25 394,00zł
Wielkość

Lp.

Nazwa podmiotu

Rodzaj zadania

wnioskowanej
kwoty

Ludowy Uczniowski
1.

Klub Sportowy "KUSY”

Obóz sportowo rekreacyjny dla dzieci

przy SP w

i młodzieży

7 500,00 zł

Laskowicach

Chorągiew Kujawsko2.

Pomorska Związku

Udział drużyny ZHP 77 GŚDH w

Harcerstwa Polskiego

Laskowicach na Zlocie Drużyn

Hufiec Świecie -

Grunwaldzkich

Powiat

3 350,00 zł

„Artystyczne lato” - forma wspierania
3.

Stowarzyszenie

młodzieży poprzez pokazywanie

4 244,00 zł

„Krzesiwo”

możliwości wykorzystania dostępnych
materiałów do tworzenia

Działania Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „OLIMP” Jeżewo na
rzecz upowszechniania kultury fizycznej i
4.

LUKS „Olimp” Jeżewo

5 000,00 zł

sportu poprzez organizację zajęć tenisa
ziemnego w formie „Cardio Tenisa” dla
dzieci i młodzieży z Gminy Jeżewo

Stowarzyszenie
Jeździecki Klub
5.

Sportowy "Czarna

Obóz jeździecki

5 300,00 zł

Podkowa -Gródek"
Krąplewice

W

drodze

otwartych

konkursów

ofert,

Gmina

Jeżewo

przyznała

stowarzyszeniom 105 000,00 zł. O 35 660,00 zł więcej niż w roku 2015.


na wsparcie zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu –
80 000,00zł

Lp.

Nazwa podmiotu

Rodzaj zadania

Wielkość
wnioskowanej
kwoty

Działania
1.

Ludowego

Klubu

Ludowy Uczniowski Klub

Sportowego "Olimp" Jeżewo na rzecz

Sportowy "OLIMP" Jeżewo

upowszechniania kultury fizycznej i
sportu

poprzez

organizację

zajęć

sportowych i sportowo-rekreacyjnych
dla osób zrzeszonych w Klubie i jego
sympatyków.
Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu poprzez aktywny rozwój
dyscyplin sportowych (piłka nożna,
2.

Gminny Ludowy Klub

warcaby) i czynny udział w

24 000,00 zł

Sportowy ,TOR" w

rozgrywkach i turniejach, a tym

Laskowicach

samym w życiu społecznym i

24 000,00 zł

kulturalnym regionu.
Powadzenie działalności sportowo3.

Ludowy Uczniowski Klub

rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w

Sportowy "KUSY" przy SP w

oparciu o sekcję tenisa stołowego w

24 000,00 zł

Laskowicach

LUKS "Kusy" Laskowice

+
8 000,00 zł
(księgowość)



na wsparcie realizacji zadań w zakresie wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży – 25 000,00 zł
Wielkość

Lp.

Nazwa podmiotu

Rodzaj zadania

wnioskowanej
kwoty

Ludowy Uczniowski
1.

Klub Sportowy "KUSY”

Obóz sportowo rekreacyjny dla dzieci

przy SP w

i młodzieży

7 500,00 zł

Laskowicach

Chorągiew Kujawsko2.

Pomorska Związku

Udział drużyny ZHP 77 GŚDH w

Harcerstwa Polskiego

Laskowicach na Zlocie Drużyn

Hufiec Świecie -

Grunwaldzkich

3 300,00 zł

Powiat
„Artystyczne lato” - forma wspierania
3.

Stowarzyszenie

młodzieży poprzez pokazywanie

„Krzesiwo”

możliwości wykorzystania dostępnych

4 200,00 zł

materiałów do tworzenia
Działania Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „OLIMP” Jeżewo na
rzecz upowszechniania kultury
4.

LUKS „Olimp” Jeżewo

fizycznej i sportu poprzez organizację
zajęć tenisa ziemnego w formie
„Cardio Tenisa” dla dzieci i młodzieży
z Gminy Jeżewo

5 000,00 zł

Stowarzyszenie
Jeździecki Klub
5.

Sportowy "Czarna

Obóz jeździecki

5 000,00 zł

Podkowa -Gródek"
Krąplewice

Przyznane dotacje zostały wykorzystane w całości prawidłowo i przeznaczone
na wydatki przedstawione w ofertach.
WSPÓŁRACA O CHARAKTERZE NIEFINANSOWYM
1) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i
współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;
2) Na

podstawie

konsultowania

uchwały
z

Nr

XVIII/134/2012

organizacjami

w

pozarządowymi

sprawie
oraz

sposobu

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

w

roku

2016

przeprowadzono

1

konsultację

społeczną

dotyczącą:
-

Uchwały

„Program

współpracy

z

Gminy

Jeżewo

organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017”
Organizacje nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian do proponowanego
projektu uchwały. Projekt uchwały został poddany pod obrady Rady Gminy w
Jeżewie.
3) Gmina Jeżewo nieodpłatnie udostępniała, w miarę możliwości, pomieszczenia
organizacjom pozarządowym.
4)

Wójt

Gminy

Jeżewo

obejmował

patronatem

wybrane

przedsięwzięcia

realizowane przez organizacje pozarządowe związane z działalnością sektora
pozarządowego.

Sprawozdanie sporządzone przez:
Łukasza Czarneckiego

