SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY
KULESZE KOŚCIELNE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE W 2020 ROKU
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Rada Gminy Kulesze Kościelne Uchwałą Nr X/52/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku
przyjęła program współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, zwany dalej „Programem”.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 a ust 1 i 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057 z późn. zm.), nakładającego na organ samorządu terytorialnego obowiązek
uchwalania

corocznych

lub

wieloletnich

programów

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom z organizacjami
pozarządowymi. Organizacje pozarządowe w okresie od 8 do 18 listopada 2019 roku mogły
składać opinie i uwagi do projektu Programu, jednakże nikt nie zgłosił zastrzeżeń.
Celem głównym przyjęcia Programu było budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą
Kulesze Kościelne, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców oraz wzmacnianie roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów
lokalnych.
Współpraca Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy realizowana była w następujących
formach:
I. FINANSOWEJ
II. POZAFINANSOWEJ
WSPÓŁPRACA FINANSOWA – realizowana poprzez wspieranie wykonania zadania
publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecanie zadań
publicznych należących do gminy następuje w trybie otwartych konkursów ofert.
W 2020 roku podstawę do dysponowania przez Wójta Gminy Kulesze Kościelne środkami
publicznymi stanowiły:
- Uchwała Nr X/52/2019 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
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- Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Kulesze Kościelne z 20 grudnia 2019 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kulesze Kościelne na rok 2020 z późniejszymi zmianami.
W roku 2020 na realizację zadań publicznych objętych Programem przeznaczono
kwotę w wysokości 27 000,00 zł.
Temat konkursu, forma i zasady współdziałania zostały określone Zarządzeniem
Nr 1.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Gminy
Kulesze Kościelne w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W terminie wskazanym w ogłoszeniu została złożona jedna oferta, która uzyskała
pozytywną opinię komisji konkursowej.
Wójt Gminy Kulesze Kościelne Zarządzeniem Nr 7.2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku
udzielił dotacji dla Klubu Sportowego Kulesze Kościelne w wysokości 27 000,00 zł
na realizację zadania pn.: Szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych i drużyny seniora
piłki nożnej oraz sekcji kolarskiej dzieci.
Zadanie, zgodnie z zawartą umową, realizowane było w okresie od 01.02.2020 r.
do 15.12.2020 r.
Zadanie polegało na prowadzeniu zajęć, treningów

dla drużyn młodzieżowych

i drużyny seniora piłki nożnej oraz sekcji kolarskiej dzieci. Treningi sekcji kolarskiej
odbywały się 3 razy w tygodniu po 120 minut, piłki nożnej 1 raz w tygodniu dla każdej
kategorii wiekowej po 60 minut. Zadaniem objętych było 27 dzieci w wieku 6-18 lat (sekcja
kolarska) i 21 dzieci (sekcja piłki nożnej) oraz 31 osób dorosłych w kategorii senior piłki
nożnej.
W ramach zadania zorganizowano:
Drużyna młodzieżowa piłki nożnej:
podsumowanie Zimowej Ligi Piłki Nożnej, udział w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Rutki
Kossaki, 22 treningi
Drużyna senior piłki nożnej:
rozegrano 6 meczy sparingowych, mecz o Puchar Polski na szczeblu Województwa
Podlaskiego, 22 treningi,
Dokonano zakupu: banerów powlekanych, 36 szalików, koszulek kolarskich, spodenek
na szelkach, bluz kolarskich, kominów kolarskich, zakupiono również piłki nożne, znaczniki,
ubezpieczenie grupowe piłkarzy i ubezpieczenie grupowe drużyny kolarskiej.
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WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
Dobra współpraca, wymiana informacji i udział w przedsięwzięciach będących podstawą
prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy, trendów i zasad
współpracy oraz identyfikowania możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych, są podstawą do wytyczania celów i działań w programie współpracy z sektorem
pozarządowym na kolejne lata.
W 2020 roku wykonano poniższe działania w zakresie współpracy pozafinansowej z
organizacjami pozarządowymi:
- organizacje pozarządowe na bieżąco informowane były o wszelkich planowanych
kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
- zorganizowano konsultacje społeczne poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie
internetowej urzędu w celu zapoznania się z nim oraz zgłoszenia uwag przez zainteresowane
podmioty,
- zlecono realizację zadań w formie wspierania zadań, wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji,
- organizacje pozarządowe mogły uzyskać pomoc w realizacji zadań statutowych od
pracowników Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych,
- na stronie internetowej gminy umieszczano regularnie informacje dla organizacji
pozarządowych (takich jak: ogłoszenia o konkursach, konsultacjach),
- organizacjom pozarządowym udostępniano nieodpłatnie gminne lokale na spotkania,
szkolenia i konferencje,
- organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań korzystały nieodpłatnie z gminnych
obiektów sportowych,
-

pracownicy

Urzędu

Gminy

na

bieżąco

udzielali

przedstawicielom

organizacji

pozarządowych informacji związanych przede wszystkim z możliwością pozyskania środków
na dofinansowanie realizacji zadań, jak i obowiązujących zasad rozliczania dotacji.
Konsultacje tego typu odbywały się głównie w formie rozmowy bezpośredniej i telefonicznej.
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OCENA REALIZACJI PROGRAMU
W programie współpracy założono następujące mierniki efektywności realizacji Programu
w roku 2020 w oparciu o następujące wskaźniki
wskaźnik

Lp.

Ilość/liczba

1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

1

2.

Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji

1

3.

Liczba umów zawartych z organizacjami na realizację zadań
publicznych w ramach środków finansowych przekazanych
organizacjom przez samorząd gminy
Liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych

1

4.
5.
6.
7.
8.

79

Liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych wolontariusze –
w realizację zadań publicznych, z podziałem na wolontariuszy i 2, pracownicy pracowników
1
Liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy
0
zadania publiczne w oparciu o dotacje
Wysokość kwot udzielonych dotacji ( w ramach podpisanych umów i
27 000,00 zł
porozumień)
Wielkość wkładu własnego organizacji pozarządowych w realizację wkład finansowy
zadań publicznych
– 1 034,80 zł
wkład osobowy
– 3 440,00 zł

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Kulesze Kościelne
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku jest dokumentem
podsumowującym współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi

odbywała

się

na

zasadach

pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i suwerenności
stron.
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone do dnia
31 maja br. Radzie Gminy Kulesze Kościelne w formie informacji.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2020 zostanie opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych.

Kulesze Kościelne, dn. 09.04.2021 r.
Sporządziła: Marzena Frankowska
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