Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na
rok 2016 oraz z finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2016 r.
Uchwała nr XIII/98/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie "Programu współpracy
Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016" została podjęta podczas sesji
w dniu 16 listopada 2015 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy ma obowiązek przedstawić
organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy do 31 maja po
zakończeniu roku jego obowiązywania.
Ponadto, na podstawie uchwały nr V/32/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24
lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez
gminę Skwierzyna zlecano realizację zadań z tego zakresu.
W ramach finansowych form współpracy w 2016 roku Gmina Skwierzyna zlecała
realizację zadań, korzystając z dwóch trybów:
 otwartego konkursu ofert,
 trybu „małych zadań”, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych zawartych w w/w Programie
oraz z zakresu rozwoju sportu ogłoszono 16 listopada 2016 roku. Komisje powołane
Zarządzeniem Burmistrza Skwierzyny dokonały oceny formalnej i merytorycznej złożonych
ofert oraz zaproponowały wysokość dofinansowania dla poszczególnych organizacji, które
zostały zatwierdzone przez Burmistrza Skwierzyny. Realizacja zadań była zlecona w formie
wsparcia.
W 2016 roku w trybie otwartych konkursów ofert zlecono realizację zadań zawartych w
w/w Programie następującym podmiotom:
Lp.
1.

Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca
Ludowego „OBRZANIE”

Numer
umowy
22/16 z dnia
27.01.2016 r.

Kwota
dofinansowania

Informacja
o rozliczeniu

18 800,00 zł

Rozliczono

1

Oddział Skwierzyńsko - Międzyrzecki
Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce
Stowarzyszenie Przyjaciół Studia Tańca
„REMIX”
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP HM ZHP
Związek Drużyn Skwierzyna
Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego
Zespołu Tanecznego „NOWINKA”

2.
3.
4.
5.
6.

Stowarzyszenie „Nasz Dom”

7.
8.
9.
10.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Koło Terenowe w Skwierzynie
Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w
Gorzowie Wlkp. Filia w Skwierzynie
Stowarzyszenie Zielona Przystań w
Skwierzynie
Skwierzyńskie Towarzystwo Ochrony
Zwierząt „Zwierzaki Niczyje”

50/16 z dnia
08.04.2016 r.
35/16 z dnia
17.02.2016 r.
27/16 z dnia
03.02.2016r.
36/16 z dnia
23.03.2016 r.
17/16 z dnia
26.01.2016 r.
21/16 z dnia
27.01.2016 r.
20/16 z dnia
27.01.2016 r.
19/16 z dnia
26.01.2016 r.
31/16 z dnia
05.02.2016 r.

4 200,00 zł

Rozliczono

34 000,00 zł

Rozliczono

14 000,00 zł

W trakcie
rozliczania

34 000,00 zł

Rozliczono

1 000,00 zł

Rozliczono

3.000,00 zł

Rozliczono

17 000,00 zł

W trakcie
rozliczania

10 000,00 zł

Rozliczono

10 000,00 zł

Rozliczono

W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dofinansowano zadania o charakterze lokalnym/regionalnym, spełniające łącznie następujące
warunki:
 wysokość dofinansowania lub finansowania nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł,
 zadanie publiczne było realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
W 2016 roku w wyniku zastosowania w/w trybu zlecono realizację zadania
następującym podmiotom:
Lp.
1.
2.

Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych "OBRA-WARTA"
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych "OBRA-WARTA"

3.

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

4.

Nadobrzański Klub Płetwonurków „Obra”

5.

Stowarzyszenie "Świniary - Wieś Między

Numer
Kwota
umowy
dofinansowania
65/16 z dnia
2 500,00 zł
30.05.2016 r.
69/16 z dnia
5 000,00 zł
02.06.2016 r.
127/16 z dnia
3 500,00 zł
02.11.2016 r.
14/16 z dnia
5 000,00 zł
25.01.2016 r.
95/16 z dnia
5 000,00 zł

Informacja
o rozliczeniu
Rozliczono
Rozliczono
Rozliczono
Rozliczono
Rozliczono

2

Wartą a Puszczą"
Stowarzyszenie "Świniary - Wieś Między
Wartą a Puszczą"

6.

16.08.2016 r.
134/16 z dnia
05.12.2016 r.

2 500,00 zł

Rozliczono

W 2016 roku w trybie otwartych konkursów ofert zlecono realizację zadań z zakresu
rozwoju sportu następującym podmiotom:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

1.

Klub Sportowy "Fantazja"

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Zespołu
Tanecznego „TRANS”

3.

Lubuski Związek Brydża Sportowego

4.
5.
6.

Stowarzyszenie Klub Sportowy "Pogoń"
Skwierzyna
Zakładowy Ludowy Klub Sportowy
"Budowlani" Murzynowo”
Uczniowski Klub Sportowy „Moto-Kart”

Numer
umowy
18/16 z dnia
26.01.2016
23/16 z dnia
27.01.2016 r.
32/16 z dnia
11.02.2016 r.
40/16 z dnia
08.03.2016r.
43/16 z dnia
24.03.2016 r.
60/16 z dnia
12.05.2016 r.

Kwota
dofinansowania

Informacja
o rozliczeniu

25 000,00 zł

Rozliczono

10 000,00 zł

Rozliczono

2 500,00 zł

Rozliczono

28 000,00 zł

Rozliczono

35 000,00 zł

Rozliczono

4 500,00 zł

Rozliczono

Konsultacje z organizacjami przeprowadzono zgodnie z art. 5a, ust. 2, pkt 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 3, ust. 1,
pkt. 2 Uchwały nr III/11/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30.12.2010 r. w sprawie
określenia

sposobu

konsultowania

z

organizacjami

pozarządowymi

i

podmiotami

wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
z dnia 30.12.2010r. Dotyczyły one Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami
pozarządowymi na 2016 rok.
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie wyrażenia opinii. Zawiadomienie o
możliwości składania wniosków i propozycji zostało podane do publicznej wiadomości w dniu
1 września 2015 roku. Termin ich składania upływał 15 września 2015 roku. Zgłoszone uwagi
dotyczyły głównie propozycji realizowanych projektów oraz oczekiwań finansowych.

3

16 listopada 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie odbyło się szkolenie dla
organizacji pozarządowych nt. przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwzględniające najnowsze zmiany prawne
w tym zakresie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzeciego sektora. Zakres szkolenia
obejmował m.in.:
- przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego (wypełnianie formularza oferty),
- zasady prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem,
- rozliczanie wydatków,
- obowiązki wynikające z umowy dotyczącej wsparcia/powierzenia realizacji zadania,
- zasady wypełniania formularza sprawozdania końcowego,
- kontrole realizacji zadania.
19.04.2017 r.

4

