UCHWAŁA NR XXXV/340/13
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz §10 ust. 2 Programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2012 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 154/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2011 r.
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Blanka Jabłońska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/340/13
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚD POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA 2012 ROK
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Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.) oraz Uchwałą nr 154/11 Rady
Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd
pożytku

publicznego

na

2012

rok,

niniejszym

przedkładam

sprawozdanie

z realizacji Programu współpracy za 2012 rok.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa obszary i zasady oraz formy współpracy
Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi, a także zawiera wykaz zadao
priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi
na dofinansowanie zadao publicznych, pozostających we właściwości samorządu Gminy,
a realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnośd pożytku
publicznego.
Współpraca organów samorządu gminnego z organizacjami pożytku publicznego opiera się
głównie na zlecaniu realizacji zadao publicznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r.,
nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w trybie otwartego konkursu ofert.
W 2012 roku priorytetowymi były zadania z zakresu:
1) profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom:
a) organizacja zajęd profilaktycznych dla osób zamieszkałych na terenie gminy, promocja
zdrowego stylu życia,
b) organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych,
mieszkaoców gminy,
c) promocja i organizacja wolontariatu;
2) kultury, oświaty i wychowania:
a) upowszechnianie inicjatyw edukacyjno – wychowawczych,
b) organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięd kulturalnych integrujących lokalną społecznośd,
c) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d) rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie;
3) upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji:
a) prowadzenie systematycznych zajęd sportowych,
b) organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
c) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
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4) zdrowia:
a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
b) działanie na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym.

Wysokośd środków przewidzianych na realizację ww. zadao określona została w Uchwale
Budżetowej na rok 2012 nr 168/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia
2011 r. i wynosiła łącznie 1 470 000 zł. Podział łącznej kwoty na zadania uznane w Programie za
priorytetowe, zgodnie z klasyfikacja budżetową, przedstawiał się następująco:


63003 – upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – 12 000 zł,



85153 – zwalczanie narkomanii – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym – 10 000 zł,



85154

–

przeciwdziałanie

alkoholizmowi

–

przeciwdziałanie uzależnieniom

i patologiom społecznym – 20 000 zł,


85295

–

działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób

niepełnosprawnych w życiu społecznym; promocja i organizacja wolontariatu;
działalnośd na rzecz integracji społecznej osób w wieku emerytalnym oraz
przedemerytalnym – 125 000 zł,


85418 – przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom i wykluczeniom społecznym –
35 000 zł,



85495 – upowszechnienie inicjatyw edukacyjno – wychowawczych – 30 000 zł,



92195 – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej –
20 000 zł,



92695 – promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęd,
organizowanie obozów i imprez sportowych – 1 218 000 zł.

Współpraca o charakterze finansowym prowadzona była wyłącznie w formie wspierania zadao
publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W 2012 roku ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadao publicznych w 2012 roku:
I.

KONKURS – Zarządzenie Nr S.0050.241.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z
dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadao
publicznych w 2012 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji

-

prowadzenie systematycznych zajęd sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych
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imprez sportowych – wysokośd środków publicznych przeznaczonych na realizację
powyższych zadao: 1 218 000 zł.
II.

KONKURS – Zarządzenie Nr B.0050.9.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadao publicznych Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w 2012 roku z zakresu turystyki,
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego – wysokośd środków publicznych przeznaczonych
na realizację powyższych zadao: 252 000 zł.

Na podstawie ogłoszonych konkursów, po przeprowadzeniu negocjacji z wnioskodawcami, zawarto
umowy na dofinansowanie zadao realizowanych przez organizacje pozarządowe, w niżej określonej
wysokości:

I Konkurs
L.p.

Nazwa organizacji

1

KS ,,Ożarowianka”

2

UKS OŁTARZEW

3
4

AKS ,,F.C.
PŁOCHOCIN”
KS ,,Ożarowianka”

5

UKS ,,NET”

6

SKF KS ,,1”

7

UKS ,,UNSU”

8

KS ,,Ożarowianka”

9

KS ,,Ożarowianka”

10

UKS OŁTARZEW

11

UKS OŁTARZEW

12

UKS OŁTARZEW

Nazwa zadania

Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i
młodzieży w Ożarowie Mazowieckim
Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i
młodzieży w Ołtarzewie
Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i
młodzieży w Płochocinie
Prowadzenie sekcji tenisa stołowego dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
Prowadzenie sekcji tenisa ziemnego dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
Prowadzenie sekcji sztuk walki dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
Prowadzenie sekcji łucznictwa dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
Prowadzenie sekcji biegów długodystansowych
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ożarów
Mazowiecki
Prowadzenie sekcji unihokeja dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
Prowadzenie sekcji szachowej dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki
Prowadzenie sekcji siatkówki dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki

Wysokośd
przyznanych
środków
publicznych
296 000 zł
190 000 zł
177 000 zł
75 000 zł
100 000 zł
211 500 zł
11 500 zł
60 000 zł
3 000 zł

40 000 zł
4 000 zł
28 000 zł
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13

14

SKF Ożarowska
Szkoła Kickboxingu
,,OSKB”
AKS ,,F.C.
PŁOCHOCIN”

Prowadzenie sekcji sztuk walki dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki

8 500 zł

Prowadzenie sekcji sztuk walki dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki

13 500 zł

RAZEM

1 218 000 zł

II Konkurs
L.p.

Nazwa organizacji

1
2

Fundacja Ave Patria
Stowarzyszenie
Rozwoju Macierzysza
UKS UNSU

Koncert w Ożarowie Mazowieckim
Majówka w Macierzyszu
Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa:
Wycieczka do Kazimierza Dolnego dla dzieci i
młodzieży z gminy Ożarowa Mazowieckiego
połączona ze zwiedzaniem oraz treningiem
karate na świeżym powietrzu

2 500 zł

4

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Mazowiecki na rzecz
Koła Terenowego
Warszawa Zachodnia

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa: ABC
integracji

8 000 zł

5

UKS UNSU

Organizacja czasu wolnego jako forma
profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych
mieszkaoców Gminy: Przeprowadzenie
otwartych ogólnorozwojowych zawodów
sportowych: Talent Sportowy oraz zawodów
Karate Ożarów CUP

8 000 zł

6

Parafia Rzymsko
Katolicka
Miłosierdzia Bożego

Organizacja zajęd profilaktycznych dla osób
zamieszkałych na terenie Gminy, promocja
zdrowego trybu życia: Jak radzid sobie ze złością

18 000 zł

7

Parafia Rzymsko
Katolicka
Miłosierdzia Bożego

Promocja i organizacja wolontariatu:
Umiejętności społeczne alternatywą na życie
mądre i pełne przygód wśród życzliwych

15 000 zł

8

OSPON im. Jana
Pawła II

Działanie na rzecz integracji i zwiększenia
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym

9

Stowarzyszenie
Wspierania Rozwoju
i Edukacji Dzieci

Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno wychowawczych

3

Nazwa zadania

Wysokośd
przyznanych
środków
publicznych
11 000 zł
7 850 zł

110 000 zł

17 300 zł
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Wiejskich przy SP im.
Adama Mickiewicza
w Umiastowie
10

Stowarzyszenie
Rozwoju Macierzysza

Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno –
wychowawczych: Świetlica w Macierzyszu

11

Parafia Rzymsko
Katolicka
Miłosierdzia Bożego

12

Chorągiew Stołeczna
ZHP Hufiec Błonie

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: Jak
dzieciaki zawracają na lepsze tory. Prowadzenie
programów profilaktycznych, informacyjno –
edukacyjnych i działao w ramach edukacji oraz
ograniczenie rozmiaru ryzykownych zachowao,
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
Upowszechnianie inicjatyw edukacyjno –
wychowawczych: Na szlaku wielkiej przygody

RAZEM

18 200 zł
9 500 zł

20 000 zł

245 350 zł

W otwartych konkursach złożono łącznie 31 ofert: zawarto 26 umów, 3 oferty zostały odrzucone,
z realizacji 2 ofert podmioty zrezygnowały. Dofinansowanie otrzymało 14 uprawnionych podmiotów.
Nie zawarto żadnej umowy w trybie art. 19a ustawy – nie złożono żadnej oferty z pominięciem
otwartego konkursu ofert.
W 2012 roku na dotacje na realizację zadao publicznych wydatkowano kwotę: 1 463 346,40 zł
z zarezerwowanej na ten cel kwoty: 1 463 350 zł. Jeden podmiot zwrócił 3,60 zł niewykorzystanej
dotacji.

Zawierane umowy określały wysokośd oraz termin wypłacanych transz, a faktyczne

dokonanie przelewu uzależnione było od przyjęcia rozliczenia za okres poprzedni.
W efekcie wsparcia finansowego uzyskanego z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki, organizacje
pozarządowe w wyniku realizowanych zadao osiągnęły następujące rezultaty społeczne:
- w systematycznych zajęciach z 9 dyscyplin sportowych udział wzięło 1376 osób,
- zorganizowano 9 obozów dla dzieci i młodzieży oraz dwie akcje dla dzieci pozostających w czasie
wakacji w miejscu zamieszkania,
- zorganizowano dwie imprezy kulturalne dla mieszkaoców Gminy,
- otoczono opieką rehabilitacyjną, wsparciem psychologicznym oraz zapewniono integrację osób
niepełnosprawnych,
- prowadzono wolontariat,
- przeprowadzono programy profilaktyczne i informacyjno –edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Na podstawie Uchwały Nr 514/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 października
2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
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wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
w 2012 roku odbyły się konsultacje ,,Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” – Zarządzenie Nr B.0050.195.2012 Burmistrza
Ożarowa Mazowieckiego z dnia 20 września 2012 r.
Wszystkie podmioty, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadao publicznych w 2012 roku,
przedstawiły sprawozdania z ich realizacji w terminie do 31 stycznia 2013 roku. Sprawozdania te, po
dokonaniu ich analizy pod względem merytorycznych i rachunkowym oraz wprowadzeniu
niezbędnych korekt, zostały przyjęte.
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Uzasadnienie
Zgodnie z Programem współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, przyjętym Uchwałą nr 154/11
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011 roku, burmistrz został zobowiązany do
przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji wskazanego wyżej programu.
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