Załącznik do zarządzenia Nr 30/2014
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 18 kwietnia 2014 roku

Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Gminy Chorkówka
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

Chorkówka, Kwiecień 2014 rok

I. WPROWADZENIE
Program współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2012, 2013 i 2014 został uchwalony dnia 29
listopada 2011 roku uchwałą Rady Gminy Chorkówka Nr XV/76/11. Program został przyjęty
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
Projekt Programu Współpracy został poddany konsultacjom społecznym ogłoszonych
Zarządzeniem Nr 66/2011 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 14 listopada 2011 roku.
Nie wniesiono żadnych uwag do proponowanego projektu.
Celem głównym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
jest budowanie partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami, które służy wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu
problemów

lokalnych

oraz

efektywnemu

wykorzystaniu

społecznej

aktywności

w zaspokajaniu potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy Chorkówka.
Cele szczegółowe to:
1) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy, wynikających
z przepisów, poprzez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych i innych
podmiotów,
2) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność, poprzez umożliwienie indywidualnego
wystąpienia z ofertą w realizacji projektów konkretnych zadań publicznych,
3) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy
Chorkówka,
4) jak najbardziej racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych,
5) wzmacnianie potencjału organizacji i innych podmiotów wymienionych oraz wspieranie
rozwoju wolontariatu.

II. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Współpraca Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w zakresie
odpowiadającym zadaniom gminy.
Gmina Chorkówka w 2013 roku prowadziła współpracę z klubami sportowymi z terenu
naszej gminy. Działalność Klubów Sportowych dofinansowana była w ramach otwartego
konkursu ofert.
W 2013 roku Gmina Chorkówka – Gminny Ośrodek Kultury była organizatorem imprez
kulturalnych i sportowych na terenie Gminy.

III. OTWARTE KONKURSY OFERT
Współpraca Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań
publicznych w formie wspierania lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się po przeprowadzaniu otwartych
konkursów ofert, zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze
zm.). Udzielono także dotacji w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadań
publicznych.
W roku 2013 na realizację zadań publicznych objętych Programem Współpracy przeznaczono
kwotę 452 200,00 złotych, z tego podmioty dotowane wykorzystały 347 857,50 złotych co
stanowi 76,59% kwoty przeznaczonej w budżecie gminy w 2013 r. na te cele.
W ciągu 2013 roku realizowane były Zarządzenia Wójt Gminy Chorkówka w sprawie
ogłoszonych konkursów ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych. Otwarte
konkursy ogłoszono w zakresie:

1. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci
i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego”.
Na w/w zadanie zaplanowano środki w wysokości 142 650,00 zł. Ogłoszony został konkurs
ofert. Termin składania ofert wyznaczono na 1 marca 2013 r. godz. 12.00. W tym terminie
wpłynęło 16 ofert. W dniu 6 marca 2012 r. komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr
18/2007 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 8 marca 2007 r. dokonała oceny formalnej
i merytorycznej złożonych ofert. Podpisanych zostało 16 umów na wydatkowanie ogólnej
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kwoty 140 150,00 zł, (tj. 98,25% planu). Pozostała kwota w wysokości 2 500,00 zł,
niewykorzystana w konkursie ofert została przekazana do rezerwy na realizację zadań
z pominięciem otwartego konkursu ofert – zgodnie z art. 19a ust. 1 w/w ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tabela: Wysokość przekazanych środków w rozbiciu na podmioty, z którymi została zawarta
umowa w 2013 roku.

Lp. Nazwa klubu

Przekazane
środki

1

LKS „ORZEŁ” Faliszówka.

14 200,00

2

LKS „NAFTA” Chorkówka

13 200,00

3

LKS „VICTORIA” Kobylany.

15 200,00

4

LKS „TĘCZA” Zręcin.

17 700,00

5

LKS „Błyskawica” Leśniówka.

6

LKS „BŁĘKITNI” Żeglce.

11 650,00

7

LKS „POLONIA” Kopytowa.

14 200,00

8

UKS „LEGIA” Zręcin.

1 500,00

9

UKS GIMNAZJON KOPYTOWA.

1 500,00

10

LKS „SPARTA” Draganowa.

11 000,00

11

LKS „NAFCIARZ” Bóbrka.

10 000,00

12

LKS „JASIOŁKA” Świerzowa Polska.

11 000,00

13

14

UKS „JASIOŁECZKA” działający przy Gimnazjum Świerzowa
Polska.
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „STABILIZATOR” Chorkówka
w Szczepańcowej

15

Klub Sportowy „SZCZEPAŃCOWA” -

16

UKS „ORLIK” Zręcin.

2 500,00

1 500,00

2 500,00
11 000,00
1 500,00

4

LKS „BŁĘKITNI” Żeglce

LKS „POLONIA” Kopytowa

UKS „LEGIA” Zręcin

UKS GIMNAZJON KOPYTOWA

LKS „SPARTA” Draganowa

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

UKS „ORLIK” Zręcin

LKS „Błyskawica” Leśniówka

4

KS „SZCZEPAŃCOWA”

LKS „TĘCZA” Zręcin

3

SKF „STABILIZATOR” Chorkówka

LKS „VICTORIA” Kobylany

2

LKS „JASIOŁKA” Świerzowa Polska

LKS „NAFTA” Chorkówka

1

LKS „NAFCIARZ” Bóbrka

LKS „ORZEŁ” Faliszówka

20 000,00
18 000,00
16 000,00
14 000,00
12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00

UKS „JASIOŁECZKA” Świerzowa …

Przekazane środki

Przekazane środki

Ponadto udzielonych zostało 2 dotacje w trybie pozakonkursowym. W systemie tym
przekazane zostały środki w wysokości:
1) 2 000,00 zł na zadanie pn. „Udział w rozgrywkach piłki halowej prowadzonych przez
Stowarzyszenie Krośnieńskiej Amatorskiej Ligi Halowej w 2013 r.” realizowane przez Ludowy
Klub Sportowy „Błyskawica” Leśniówka.
2) 2 000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży poprzez organizację
gminnej ligi siatkówki w 2013 roku” realizowane przez Ludowy Klub Sportowy „POLONIA”
Kopytowa.

Planowana kwota łączna (rezerwa) na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu
ofert – zgodnie z art. 19a ust. 6, w 2013 roku wynosiła 18 350,00 zł. Dotacje zostały
przekazane podmiotom zgodnie z podpisanymi umowami.
Zadanie zrealizowane zostało kwotą 4 000,00 zł – tj. 10,90 % planu.
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Ogólna planowana kwota na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w 2013 roku wynosiła 158 500,00 zł. Została zrealizowana kwotą
144 150,00 zł – tj. 90,95% planu.

2. Zarządzeniem wewnętrznym Nr 28/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. Wójt Gminy
Chorkówka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn: „Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie w 2013 roku”. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Chorkówce. Termin składania ofert upłynął dnia 14 grudnia 2012 r.
W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, w dniu 13 grudnia
2012 r. ofertę złożyła jedna organizacja - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie.
W dniu 19 grudnia 2012 r. konkurs został rozstrzygnięty. Została wybrana oferta Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie, któremu
przyznano dotację w kwocie 43 700,00 zł.
W/w zadanie realizowane było w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
Dowozem objętych było 11 dzieci.

3. W dniu 30 grudnia 2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Chorkówka,
a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy
w Krośnie o powierzeniu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dot. świadczenia
usług opiekuńczych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.
Zadanie w 2013 roku zostało wykonywane terminowo, zostały złożone sprawozdania
częściowe z realizacji zadania.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy
w Krośnie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. świadczył usługi opiekuńcze
na terenie Gminy Chorkówka na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

w

Chorkówce.

Zapewniono

opiekę

i

pomoc

14

osobom,

które

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób. Powyższe
usługi sprawowane były w miejscu zamieszkania osoby i obejmowały pomoc w zaspokojeniu
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz
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z miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W 2013 roku rozliczono
11 035 godzin usług opiekuńczych.
Planowana kwota na realizację zadania w 2013 roku wynosiła 250 000,00 zł. Dotacja zgodnie
z umową była przekazywana w miesięcznych transzach (za dany miesiąc kalendarzowy)
na konto podmiotu uprawnionego po przedłożeniu faktury za świadczone usługi wraz
z rozliczeniem wykonanych usług opiekuńczych. W 2013 roku zrealizowano kwotę
160 007,50 zł – tj. 64 % planowanej kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania.
Plan nie został w całości zrealizowany ze względu na to, że zmniejszyła się liczba osób, którym
świadczono usługi (zmarły 3 osoby).

Wykonanie zadań publicznych
objętych
Programem Współpracy
Wspieranie klubów
sportowych
13%

Usługi opiekuńcze
41%

Dowożenie dzieci

46%

IV. PODSUMOWANIE
Gmina

Chorkówka

realizując

cele

Programu

Współpracy

udzielała

organizacjom

pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, pomocy finansowej oraz wsparcia pozafinansowego.
W roku 2013 Gmina Chorkówka brała udział w:
1) imprezach kulturalnych, w których była organizatorem bądź współorganizatorem
ponosząc w mniejszym lub większym stopniu nakłady finansowe.
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2) imprez sportowych na terenie Gminy Chorkówka, gdzie występowaliśmy w takiej samej
roli.
3) ogłosiła 3 konkursy ofert.

Współpraca Gminy Chorkówka z podmiotami Programu odbywała się na zasadach
pomocniczości oraz suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji,
jawności i legalności. Wielkie zaangażowanie i entuzjazm członków organizacji oraz wsparcie
finansowe samorządu umożliwiają podejmowanie inicjatyw na rzecz ogółu społeczeństwa
poprzez realizację zadań publicznych. Wspólne przedsięwzięcia integrują podmioty
Programu z przedstawicielami Gminy pozytywnie zmieniając warunki i jakość życia
wszystkich mieszkańców Gminy Chorkówka.

Zgodnie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) i Rozdziałem X ust. 3 Programu
Współpracy Gminy Chorkówka z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2012-2014, Wójt Gminy Chorkówka
do dnia 30 kwietnia każdego roku jest obowiązany przedkładać Radzie Gminy Chorkówka
oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji Programu za
rok poprzedni.

Wójt Gminy Chorkówka
/-/Andrzej Koniecki
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