SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY GRZEGORZEW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA ROK 2018

GRZEGORZEW, maj 2019
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Organizacje pozarządowe współdziałające z Gminą Grzegorzew
1. Klub Sportowy „ORZEŁ” Grzegorzew
ul. Leśna 25, 62-640 Grzegorzew
2. Klub Sportowy LZS „SPARTA” Barłogi
ul. Piaskowa 24, 62640 Grzegorzew
3. Bank Żywności w Koninie
ul. Przemysłowa 124D, 62-510 Konin
4. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej
ul. Szkolna 23, 62-640 Grzegorzew
5. Ochotnicza Straż Pożarna
w Grzegorzewie
6. Ochotnicza Straż Pożarna
w Barłogach
7. Ochotnicza Straż Pożarna
w Borysławicach
8. Ochotnicza Straż Pożarna
w Bylicach
9. Ochotnicza Straż Pożarna
w Kiełczewku -Boguszyńcu
10. Ochotnicza Straż Pożarna
w Ponętowie Dolnym
11. Ochotnicza Straż Pożarna
w Tarnówce
12. Ochotnicza Straż Pożarna
w Zabłociu
13. Uczniowski Klub Sportowy Bylice
przy Szkole Podstawowej
w Bylicach-Kolonii
14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ponętów Dolny
Ponętów Dolny 55D, 62-640 Grzegorzew
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Program współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok został uchwalony
przez Radę Gminy Grzegorzew 28 listopada 2017 roku.

Priorytetowe zadania publiczne
Rada Gminy Grzegorzew w Uchwale Nr XXXI/194/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
w

sprawie

przyjęcia

programu

współpracy

Gminy

Grzegorzew

z

organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018
rok, przyjęła następujące zadania priorytetowe do realizacji w roku 2018:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działania preferowane;
a.

rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży i osób dorosłych aktywnością sportową
(np. piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa),

b.

szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych,

c.

organizowanie otwartych zajęć, zawodów sportowych oraz imprez poświęconych
popularyzacji kultury fizycznej dla zróżnicowanych wiekowo grup mieszkańców gminy
i regionu,

d.

organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz form uczestnictwa mieszkańców
gminy w rywalizacji sportowej.

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działania preferowane;
prowadzenie działań polegających na wspieraniu osób i rodzin w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiających im życie w warunkach
odpowiadających

godności człowieka, pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych

i żywnościowych.
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności
poprzez:
a) upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej Gminy,
b) organizacja życia kulturalnego i artystycznego mieszkańców z terenu Gminy Grzegorzew,
c) działalność mająca na celu promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu
ze szczególnym uwzględnieniem seniorów,
d) aktywizację i integrację mieszkańców z terenu Gminy Grzegorzew poprzez organizację
m.in. warsztatów, pokazów, spotkań, przedsięwzięć promujących Gminę.
4. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez:
a) organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży za środowisk zagrożonych
uzależnieniom oraz inicjowanie dialogu ze środowiskiem młodzieżowym.
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Realizacja zadań publicznych w 2018 roku
Wójt Gminy Grzegorzew 9 lutego 2018 roku ogłosił jeden otwarty konkurs ofert na realizację
w 2018 roku zadań publicznych Gminy Grzegorzew przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wpłynęło 5 ofert na w/w zadania.
Oferty konkursowe na realizację zadań publicznych złożyły 4 organizacje pozarządowe.
Rodzaje zadań wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
oraz ilość ofert złożonych przedstawiają się następująco:
1. W dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia zadania złożono
1 ofertę, w tym na:
- uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym sekcji tenisa stołowego, w tym prowadzenie
szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, propagowanie kultury fizycznej
poprzez organizację imprez, zawodów sportowych i rekreacyjnych na trenie Gminy
Grzegorzew.
Na to zadanie ofertę złożył Klub Sportowy LZS „SPARTA” Barłogi.
Oferta została złożona na kwotę 1 000,00 zł.
Dotacji udzielono w wysokości 1 000,00 zł.

2. W dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia zadania
złożono 2 oferty, w tym na :
- organizację udziału we współzawodnictwie sportowym klubów sportowych w zakresie piłki
nożnej,

prowadzenie

minimum

jednej

drużyny

piłkarzy,

w

tym

organizacja

i prowadzenie treningów dla zawodników minimum dwa razy w tygodniu, ich transport,
ubezpieczenie;

propagowanie

kultury

fizycznej i aktywności ruchowej

poprzez

organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych.
Na to zadanie ofertę złożyli:
- Klub Sportowy „ ORZEŁ” Grzegorzew,
Oferta została złożona na kwotę 61 500,00 zł.
Dotacji udzielono w wysokości 45 000,00 zł.
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- Klub Sportowy LZS „SPARTA” Barłogi
Oferta została złożona na kwotę 31 000,00 zł.
Dotacji udzielono w wysokości 31 000,00 zł.

3. W ramach wsparcia na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji

życiowej

oraz

wyrównywanie

tych

szans

i osób

wpłynęła 1 oferta na organizowanie zbiórek żywności w celu systematycznego wspierania
żywnością najuboższych mieszkańców Gminy Grzegorzew, złożona przez Bank Żywności
w Koninie na kwotę 5 000,00 zł. Na to zadanie została udzielona dotacja w wysokości
5 000,00 zł.

4. W dziedzinie upowszechniania kultury i tradycji lokalnej Gminy w formie powierzenia
zadania złożono 1 ofertę, w tym na:
- upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej Gminy, organizacja życia kulturalnego
i artystycznego mieszkańców z terenu Gminy Grzegorzew, prowadzenie działalności mającej
na celu promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem
seniorów,

realizacja

przedsięwzięć

ukierunkowanych

na

aktywizację

i integrację mieszkańców z terenu Gminy Grzegorzew poprzez organizację m.in. warsztatów,
pokazów, spotkań, przedsięwzięć promujących Gminę, złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju
Ziemi Grzegorzewskiej na kwotę 3000,00 zł. Dotacji udzielono w wysokości 3 000,00 zł.

W 2018 roku nie udzielono dotacji w trybie uproszczonym poza konkursem
z pominięciem otwartego konkursu ofert .

Podsumowując – w 2018 roku zawarto z 4 organizacjami pozarządowymi
łącznie 5 umów na realizację zadań publicznych.
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Rozliczenie dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym
w oparciu o zawarte umowy w 2018 roku

Lp.

1.

Nazwa
oferenta

Nazwa zadania

Klub Sportowy
„ORZEŁ”
Grzegorzew
( wsparcie
zadania)

Udział
we współzawodnictwie
sportowym klubów
sportowych w zakresie
piłki nożnej,
prowadzenie minimum
jednej drużyny piłkarzy,
w tym organizacja
i prowadzenie treningów
dla zawodników
minimum dwa razy
w tygodniu, ich transport,
ubezpieczenie,
propagowanie kultury
fizycznej i aktywności
ruchowej poprzez
organizowanie imprez
sportowo-rekreacyjnych.

Całkowity
koszt
realizacji
zadania

Kwota
udzielonej
dotacji

Kwota
środków
własnych
organizacji

Kwota
rozliczonej
dotacji

Kwota
do
zwrotu

59 848,62zł

45 000,00 zł

5 298,62 zł

45 000,00 zł

0,00 zł

36 822,36 zł

31 000,00 zł

5 822,36 zł

31 000,00 zł

0,00 zł

Wkład osobowy własny
wyniósł 9 550,00 zł.

2.

Klub Sportowy
LZS
„SPARTA”
Barłogi
( wsparcie
zadania)

Udział
we współzawodnictwie
sportowym klubów
sportowych w zakresie
piłki nożnej,
prowadzenie minimum
jednej drużyny piłkarzy,
w tym organizacja
i prowadzenie treningów
dla zawodników
minimum dwa razy
w tygodniu, ich transport,
ubezpieczenie,
propagowanie kultury
fizycznej i aktywności
ruchowej poprzez
organizowanie imprez
sportowo-rekreacyjnych.
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3.

4.

5.

Stowarzyszenie
Rozwoju Ziemi
Grzegorzewskiej
( powierzenie
zadania)

Upowszechnianie
kultury
i tradycji lokalnej
Gminy; organizacja
życia kulturalnego
i artystycznego
mieszkańców z terenu
Gminy Grzegorzew;
prowadzenie
działalności mającej
na celu promowanie
aktywnego spędzania
wolnego czasu ze
szczególnym
uwzględnieniem
seniorów; realizacja
przedsięwzięć
ukierunkowanych na
aktywizację i integrację
mieszkańców z terenu
Gminy Grzegorzew
poprzez organizację
m.in. warsztatów,
pokazów, spotkań,
przedsięwzięć
promujących Gminę.

Klub
Sportowy
LZS
„SPARTA”
Barłogi
( powierzenie
zadania)

Uczestnictwo we
współzawodnictwie
sportowym sekcji tenisa
stołowego, w tym
prowadzenie szkolenia
dzieci i młodzieży w
zakresie tenisa
stołowego, propagowanie
kultury fizycznej poprzez
organizowanie imprez,
zawodów sportowych
i rekreacyjnych na trenie
Gminy Grzegorzew

Bank Żywności
w Koninie
(wsparcie
zadania)

Organizowanie zbiórek
żywności w celu
systematycznego
wspierania żywnością
najuboższych
mieszkańców
Gminy Grzegorzew

3 000,00 zł

3 000,00 zł

-

3 000,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

98 357,83 zł

1 000,00 zł

5 000,00 zł

93 357,83 zł
wkład
własny
oraz
z innych
źródeł

5 000,00 zł
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0,00 zł

Zrealizowane pozafinansowe formy współpracy w sferze
informacyjnej i organizacyjnej
1. Przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów lokalnych o realizacji zadań
publicznych, o ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
oraz o sposobach ich rozstrzygnięcia.
Informację o konkursie ofert na realizację zadań publicznych zamieszczone zostały
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grzegorzew.pl,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grzegorzewie.
Rozstrzygnięcie dotyczące otwartego konkursu ofert zamieszczono na stronie
www.bip.grzegorzew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grzegorzewie.
2. Możliwość konsultowania odpowiednio do zakresu działania organizacji aktów prawa
miejscowego.
W dniu 29 października 2010 roku Rada Gminy w Grzegorzewie podjęła Uchwałę
Nr XLI/208/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.

3 ust. 3

ustawy

o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Podjęcie przez Radę Gminy Uchwały „Programu współpracy Gminy Grzegorzew
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018” poprzedzone było przeprowadzonymi w dniach
od 10 listopada do 17 listopada 2017 roku konsultacjami z organizacjami
pozarządowymi projektu tego programu w oparciu o zarządzenie Wójta Gminy z dnia
3 listopada 2017 r. W terminie od 10 listopada do 17 listopada 2017r. nie wpłynęła
żadna opinia dotycząca programu współpracy.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w sferze informacyjnej i organizacyjnej
była prowadzona poprzez:
- bieżące informowanie organizacji pozarządowych o możliwości udziału w szkoleniach,
- udostępnianie obiektów sportowych,
- wspólne rozwiązywanie potrzeb organizacji pozarządowych oraz wspólne planowanie
działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.
Proszę Wysoką Radę o przyjęcie powyższego sprawozdania.
Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak
Wyk. E.W.
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