Mierzęcice, dnia 15.03.2021 r.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.), organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do 31 maja każdego roku jest obowiązany
przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni oraz opublikować w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Roczny Program Współpracy Gminy Mierzęcice z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020 został przyjęty przez Radę Gminy Mierzęcice Uchwałą nr
XI/95/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku.
Celem głównym rocznego programu Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 było budowanie i umacnianie partnerstwa
Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi.
Cele szczegółowe obejmowały:
a) promowanie społeczeństwa poprzez wspieranie aktywności mieszkańców gminy
b) udzielanie pomocy Organizacjom realizującym zadania publiczne
c) ożywienie współpracy Organizacji z samorządem
d) integracja środowiska Organizacji wokół realizacji zadań publicznych
e) wzmacnianie świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności za dobro
wspólnoty lokalnej
f) umacnianie w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz tradycję
g) poszerzanie i popieranie postaw proobywatelskich, przede wszystkim wolontariatu
h) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy wynikających
z przepisów prawa poprzez włączenie do ich realizacji Organizacji.
Współpraca odbywała się na zasadzie pomocniczości i jawności, efektywności, uczciwej
konkurencji, partnerstwa przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności każdej ze stron.
Dnia 17 lutego 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w roku 2020 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.
Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.). Do ostatecznego terminu złożenia
ofert, tj. do dnia 10 marca 2020 r., wpłynęło łącznie 9 ofert na realizację zadań konkursowych.
Na realizację zadania nr 1 ,,Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie
sportowym” wpłynęły 3 oferty. Zawarto 3 umowy na realizację zadań publicznych.
1. Oferta Klubu Sportowego ,,STRAŻAK” Nowa Wieś - kwota przyznanej dotacji

24.000,00 zł.
2. Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,IKAR” - kwota przyznanej dotacji

9.000,00 zł.
3. Oferta Klubu Sportowego „Zapora” Przeczyce - kwota przyznanej dotacji 7.000,00 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 w roku 2020
wynosiła 40.000 zł.
Wysokość środków rozliczonych z dotacji na realizację zadania nr 1 w roku 2020 wyniosła
33.000,00 zł
Przyznane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w złożonych
ofertach. Niewykorzystana kwota dotacji wysokości 7.000,00 zł została zwrócona na rachunek
Urzędu Gminy Mierzęcice.
Na realizację zadania nr 2 ,,Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację
zajęć sportowo-ruchowych” wpłynęło 6 ofert. Zawarto 6 umów na realizację zadań
publicznych.
1. Oferta Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 13 Nowa Wieś kwota przyznanej dotacji 3.000,00 zł.
2. Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” IX Biegkwota przyznanej dotacji 9.000,00 zł.
3. Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” Silesian
Highland Marathon V - kwota przyznanej dotacji – 12.000,00 zł.
4. Oferta Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Toporowic- kwota przyznanej
dotacji 6.500,00 zł.
5. Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,IKAR” - kwota przyznanej dotacji
4.500,00 zł.
6. Oferta Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „Ku ZDROWIU” Ożarowice – kwota
przyznanej dotacji 10.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 w roku 2020
wynosiła 45.000,00 zł.
Wysokość środków rozliczonych na realizację zadania nr 2 w roku 2020 wyniosła
38.110,00 zł.
Zadania obejmowały organizację wolnego czasu poprzez organizację zajęć sportowych oraz
ruchowych, a także zachęcanie do ruchu i zdrowego trybu życia osób w każdym wieku na
terenie Gminy Mierzęcice. Jedno zadanie obejmowało zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców
Gminy Mierzęcice, w celu podniesienia poziomu sprawności oraz funkcjonalności osób
niepełnosprawnych.
Przyznane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w złożonych
ofertach. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.890,00 zł została zwrócona na
rachunek Urzędu Gminy Mierzęcice.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz obostrzeniami z nią związanymi jeden
Klub sportowy oraz jedno Stowarzyszenie nie realizowały zadań zaplanowanych w projekcie.
W związku z tym organizacje te zwróciły otrzymane kwoty dotacji w całości na rachunek
Urzędu Gminy Mierzęcice.
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