Kolno, dnia 13.03.2015r.

Rada Gminy Kolno
Kolno 33
11-311 Kolno
SG.1/2015
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za 2014 rok
Zgodnie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) „Organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest
obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy
za rok poprzedni” oraz § 8 ust. 1 pkt 2 lit b) Uchwały Nr XXXV/219/2013 Rady Gminy Kolno
z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy
Kolno na rok 2014 , który stanowi, że „..opracowanie sprawozdania z realizacji Programu,
który zostanie przedstawiony Radzie nie później niż do 30 kwietnia 2015 roku.”
Podjęta 29 listopada 2014r. przez Radę Gminy Kolno Uchwała Nr
XXXV/219/2013 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kolno z
organizacjami pozarządowymi … – obowiązywała w roku kalendarzowym 2014 (tj. od
01.01.2014r. do 31.12.2014r.).
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywała się poprzez:
1) zlecania realizacji zadań publicznych, w trybie otwartego konkursu ofert, na zasadach
określonych w Ustawie w formie:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji,
2) zlecania realizacji zadań publicznych a trybie art. 19 a Ustawy,
3) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności,
4) konsultowania z Organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji,
5) w ramach posiadanych możliwości (np. sprzętowych, gospodarczych i kadrowych) udzielanie
Organizacjom wsparcia pozafinansowego (poprzez: użyczenie sprzętu, udostępnienie sal oraz
obiektów sportowych) przy realizacji zleconego zadania.
Priorytetowe zadanie publiczne na 2014 rok: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.”
Planowane środki na realizację Programu, określone w uchwale budżetowej na rok 2014
wynosiły 13.000 zł.

Wójt Gminy Kolno Zarządzeniem Nr 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na
terenie Gminy Kolno w 2014r. - zarządził ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2014r. w zakresie: „wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację
imprez sportowych i rekreacyjnych - w zakresie piłki nożnej”. Środki finansowe przeznaczone
na realizację w/w zadania – 11.000 zł. Realizacja zadań nie może rozpoczynać się wcześniej niż
od 01 marca 2014r. i nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2014r.
Wójt ogłosił z dniem 16 stycznia 2014r. otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2014r. w zakresie: „wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację
imprez sportowych i rekreacyjnych - w zakresie piłki nożnej”.
Termin składania ofert do dnia 07 lutego 2014r. do godz. 1400.
Podano do publicznej wiadomości od dnia 16.01.2014r. do dnia 08.02.2014r.
Ogłoszenie zostało zamieszone:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno,
b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno,
c) na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kolno Uchwały Nr XXXV/219/2013
Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na terenie Gminy Kolno na rok 2014, w której określono tryb powoływania i
zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert,
określał min.., że w skład komisji konkursowej wchodzi 2 przedstawicieli Wójta oraz 1
przedstawiciel Organizacji, z wyłączeniem osób reprezentujących Organizacje biorące udział w
konkursie.
W dniu 20.01.2014r. Wójt Gminy Kolno pisemnie poprosił organizacje działające
na terenie Gminy Kolno o wskazanie osoby chętnej do udziału w pracach komisji konkursowej
powołanej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2014r. w zakresie: „Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację
imprez sportowych i rekreacyjnych - w zakresie piłki nożnej” .
W/w informację należało przekazać do Urzędu Gminy Kolno, Kolno 33, 11-311
Kolno (sekretariat, pok. Nr 3, parter) do dnia 29.01.2014r. do godz. 1530 - decydowała data
wpływu pisma do Urzędu.
Żadna organizacja z terenu Gminy Kolno nie wskazała swojego przedstawiciela
do prac w komisji.
Zarządzeniem Nr 15/2014 z dnia 06.02.2014r. Wójt Gminy Kolno w sprawie
powołania komisji konkursowej, w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2014r. –
powołał komisję konkursową w składzie:
1) Agnieszka Jeziorek - przewodniczący,
2) Irena Śmiger – członek.
W ogłoszonym konkursie oferty złożyły dwa stowarzyszenia:
a) Stowarzyszenie Rozwoju Lutr, KS „Kormoran” Lutry, Lutry, 11-311 Kolno
zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń
sportowych i rekreacyjnych - w zakresie piłki nożnej”
„Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich szkolenie” (złożono:
06.02.2014)

b) Ludowy Klub Sportowy „BKS Warmianka Bęsia”, Bęsia, 11-311 Kolno
zadanie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń
sportowych i rekreacyjnych - w zakresie piłki nożnej”
„Prowadzenie szkolenia sportowego dla zainteresowanych, udział we współzawodnictwie sportowym w
piłce nożnej 2014” (złożono: 07.02.2014)

Zarządzeniem Nr 18 /2014 z dnia 14.02.2014r. w sprawie wsparcia i wysokości
udzielonej dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizację zadania publicznego na
terenie Gminy Kolno w 2014r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych - w
zakresie piłki nożnej - Wójt Gminy Kolno - dokonał wsparcia oraz określił wysokość udzielonej
dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizację zadania publicznego na terenie Gminy
Kolno w 2014r. w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej …
Podmioty, które uzyskały wsparcie w realizacji zadania publicznego Gminy Kolno:

Lp.

1.

2.

Nazwa oferenta

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych

Nazwa zadania publicznego

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez
Ludowy Klub
prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych
Sportowy „BKS i rekreacyjnych - w zakresie piłki nożnej”
Warmianka Bęsia” „Prowadzenie szkolenia sportowego dla zainteresowanych, udział
we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej 2014”
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez
Stowarzyszenie prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych
Rozwoju Lutr
i rekreacyjnych - w zakresie piłki nożnej”
„Kormoran” Lutry „Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych oraz ich szkolenie”
Razem

9.500 zł

1.500 zł

11.000 zł

Po dokonaniu aktualizacji harmonogramu oraz szczegółowych kalkulacji przewidywanych
kosztów realizacji zadania publicznego w/w oferenci w dniu 28.02.2014r. podpisali umowy o
wsparcie realizacji zadania publicznego.
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Ludowy Klub Sportowy „BKS
Warmianka Bęsia” złożył w dniu 30.12.2014r. Wójt Gminy Kolno zaakceptował sprawozdanie
06.02.2015r.
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie Rozwoju Lutr
„Kormoran” Lutry złożyło w dniu 28.01.2015r. Wójt Gminy Kolno zaakceptował sprawozdanie
23.02.2015r.

Kolno, dnia 13.03.2015r.
Sporządziła: /-/ Agnieszka Jeziorek

Zatwierdzam:
Wójt
/-/ Henryk Duda

