SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEROSZÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2019 ROKU
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U.2019 poz.688 ze zm. ) Burmistrz Mieroszowa w terminie do 31maja
każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok poprzedni.
Roczny program współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok – stanowi załącznik do
Uchwały Nr LX/282/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 18 października 2018 roku w sprawie
przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Współpraca w roku 2019 obejmowała realizację zadań publicznych (wymienionych w art. 4 ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w obszarach:
a) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów,
b) w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i tradycji,
c) w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Gmina Mieroszów w 2019 roku realizowała zadania publiczne, o których mowa w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w następujących formach finansowych i pozafinansowych:
1) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na realizację tych
zadań;
2) wsparcie wykonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich
realizacji;
3) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy,
4) wymianę informacji o planowanych kierunkach działalności,
5) udzielanie informacji w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń dla organizacji
pozarządowych,
6) wspólna organizacja imprez, obejmowanie patronatem inicjatyw realizowanych przez
organizacje, wsparcie organizacji w zapewnieniu infrastruktury technicznej niezbędnej do
realizacji zadania publicznego,
7) pomoc w organizacji środków transportu do przewozu osób w celu realizacji zadania
publicznego,
8) promocję inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe między
innymi poprzez możliwość umieszczenia informacji
na stronie internetowej
www.mieroszow.pl i FB,
9) wspieranie w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy,
10) obejmowanie patronatem przez władze Mieroszowa inicjatyw realizowanych przez
organizacje,
11) prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji,
12) konsultowanie projektów aktów normatywnych (dot. projektu uchwały).
Powierzenie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych odbywało się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze:
- Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i
sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego w roku 2019,
- Zarządzenie Nr 211/2018 Burmistrza Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
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kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2019,
- Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej
i sportu, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego w roku 2019.
Ogółem w roku 2019 wpłynęło 10 ofert w otwartym konkursie ofert oraz 3 oferty w trybie 19a ustawy.
W sumie odrzucono 4 oferty ( dwie z konkursu ofert oraz dwie oferty złożone w trybie
pozakonkursowym), natomiast z 9 organizacjami pozarządowymi podpisano umowy na powierzenie
lub wsparcie wykonania zadania publicznego w 2019 roku.
lp.
Wskaźniki efektywności realizacji programu
miara
1

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów

1

2

Liczba organizacji składających oferty

10

3

Liczba złożonych ofert

10

4

Liczba odrzuconych ofert

2

5

Liczba zawartych umów z organizacjami

8

6

Liczba unieważnionych lub rozwiązanych umów 0
z organizacjami

7

Liczba ofert złożonych przez organizacje z 3
własnej inicjatywy – w trybie pozakonkursowym
(art.19a)

8

Liczba osób będących odbiorcami realizowanych 2000
przez organizacje zadań publicznych

9

Wysokość środków finansowych z budżetu
gminy na realizację zadań publicznych
(ogółem oraz z podziałem na poszczególne
zadania)

10

Wysokość środków finansowych wykorzystanych Ogółem: 109.828,01
w tym:
przez podmioty realizujące zlecone zadania
dz. 926 kultura fiz. i sport 76.028,01 PLN
dz. 921 kultura i ochrona dziedz. 20.800,00 PLN
dz. 851 ochrona zdrowia 13.000,00 PLN

Ogółem plan : 140.600,00
w tym:
dz. 926 kultura fiz. i sport 99.000,00 PLN
dz. 921 kultura i ochrona dziedz. 20.800,00 PLN
dz. 851 ochrona zdrowia 20.800,00 PLN
z tego ogółem 20 % na 19a – 28.120,00
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W wyniku rozstrzygnięcia ofert podpisano umowy z 4 podmiotami na realizację poniższych zadań
publicznych w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu:
l.p. Podmiot
Nazwa zadania
Kwota udzielonej
dotacji
1
UKS „Sokołowsko”
„ Sport dla dzieci z Gminy Mieroszów”
23.000,00 zł.
2

UKS „Mieroszów”

3

Stowarzyszenie
Promowania sportu
Rekreacji YINYANG

4

Stowarzyszenie
„Z Seniorami Łatwiej”

„Realizacja zajęć sportowych wśród dzieci i
młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem
sportów zimowych – biathlonu i narciarstwa
biegowego„
„Destroyer Challange”

28.000,00 zł.

„Wodny Senior”

5.040,00 zł

10.000,00 zł.
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W wyniku rozstrzygnięcia ofert podpisano umowę z 1 podmiotem na realizację poniższych zadań
publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
l.p. podmiot
Nazwa zadania
Kwota udzielonej
dotacji
1
Stowarzyszenie na rzecz „Wycieczka nad morze po zdrowie i słońce”
13.000,00 zł
osób niepełnosprawnych
Ich Radość
W wyniku rozstrzygnięcia ofert podpisano umowy z 3 podmiotami na realizację poniższych zadań
publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
l.p. podmiot
Nazwa zadania
Kwota udzielonej
dotacji
1
Stowarzyszenie
„Ocalić od zapomnienia: Wystawa wydanie
8.000,00 zł
Pasjonatów Historii Ziemi albumu „Drogi do Niepodległej”, konkurs
Mieroszowskiej
plastyczny i wystawa prac, wystawa
fotograficzna, wydanie kalendarza”
3
Fundacja
Sztuki „Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage a
8.000,00 zł.
Współczesnej IN SITU
Kieślowski 2019”
4

Fundacja Spektra

„Sielsko Anielsko – senioralne warsztaty
kulturowe ”

4.800,00 zł.

W trybie pozakonkursowym ( art. 19a) wpłynęły 3 oferty w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Dotację otrzymał UKS TOM-SKI na realizację zadania pn. „Organizowanie zajęć rekreacyjno –
ruchowych i sportowych dla dzieci i młodzieży”- w wysokości : 10.000,00 zł.
Obszary realizacji zadań zrealizowane przez organizacje pozarządowe:
1/ Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów, w tym wspieranie:
- inicjatyw mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych,
- inicjatyw mających na celu integrację ze środowiskiem ludzi zdrowych,
- działalności rekreacyjno – rehabilitacyjnej na rzecz ludzi niepełnosprawnych w szczególności dzieci
i młodzieży.
2/ Działania na rzecz kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i tradycji, w tym:
- organizacja wydarzeń kulturalnych, festiwali i warsztatów, upowszechnianie kultury filmowej,
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- organizacja przedsięwzięć w zakresie kontynuacji i rozwoju tradycji lokalnych, zachowanie
i podtrzymanie tradycji narodowych,
- integracja środowiska lokalnego,
- wspieranie inicjatyw mających na celu aktywizację osób starszych,
- organizacja przedsięwzięć prezentujących i promujących amatorów artystycznych,
- wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji o charakterze informacyjno –
promocyjnym.
3/ Działania w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym:
- szkolenie dzieci i młodzieży,
- zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży,
- organizacja imprez sportowych na terenie gminy,
- udział dzieci i młodzieży w zawodach sportowych oraz w zgrupowaniach,
- wspieranie inicjatyw mających na celu aktywizację seniorów,
- podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie
Gminy,
- upowszechnienie aktywnych form wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Burmistrz Mieroszowa w terminie do 31maja każdego roku obowiązany jest
opublikować sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Mieroszowa
Andrzej Lipiński

sporządziła:
Beata Foryś
Gł. specjalista ds. promocji
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