STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE

SRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2012
ROKU
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Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego oraz do uchwalania rocznego lub wieloletniego programu współpracy.
Formy współpracy oraz kierunki działań określone w „Programie współpracy
w roku 2012 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie” przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Sulęcinie nr XIII/71/11
z dnia 21 października 2011 roku.
Program określał sfery zadań publicznych, które realizowane były w okresie od 1 stycznia
2012 do 31 grudnia 2012 roku. Na ich realizację w budżecie Powiatu Sulęcińskiego
zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł.
Program określał cele i zasady współpracy, zakres przedmiotowy programu, formy i podmiot
współpracy, sposób tworzenia oraz realizacji Programu, wysokość środków, a także sposób
monitorowania i powoływania komisji konkursowej.
Sprawozdanie niniejsze przedstawia etapy realizacji Programu, zakres
współpracy samorządu i aktywność organizacji pozarządowych w wykonaniu zadań
publicznych w obszarach objętych wsparciem finansowym udzielonym z budżetu Powiatu
Sulęcińskiego.
Projekt „Programu współpracy w roku 2012 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” konsultowany był
z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego.
Konsultacje prowadzone były poprzez opublikowanie treści projektu „Programu”
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami”
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Sulęcinie. Zainteresowane podmioty mogły do dnia 30 września 2011 roku zgłaszać
wnioski i uwagi do programu współpracy drogą elektroniczną, jednakże w wyznaczonym
terminie nie wpłynęły żadne zastrzeżenia.

Projekt dokumentu konsultowany był również na spotkaniu zorganizowanym w dniu
30 września 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie z przedstawicielami
organizacji pozarządowych. O spotkaniu konsultacyjnym poinformowano pisemnie wszystkie
organizacje. Na zaproszenie w konsultacjach odpowiedzieli przedstawiciele 4 organizacji:
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Glisno, Stowarzyszenie „Strefa działań
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twórczych „I Co Tam” z Sulęcina, Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic oraz Sulęcińskie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PROMYK”. Nie zgłoszono do przedstawionego
projektu „Programu” żadnych uwag.
W okresie sprawozdawczym współpraca Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami miała
charakter pozafinansowy oraz finansowy.

Współpraca o charakterze pozafinansowym
1. organizacje pozarządowe na bieżąco informowane były o wszelkich planowanych
kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
2. Starostwo Powiatowe konsultowało z organizacjami pozarządowymi projekty aktów
normatywnych dotyczących sfer współpracy (roczny program współpracy),
3. sprawowano patronat Starosty Sulęcińskiego nad przedsięwzięciami realizowanymi
przez organizacje przy realizacji zadań objętych programem,
4. udzielano porad i prowadzono konsultacje z organizacjami w zakresie ich działalności
statutowej /zakładanie stowarzyszeń, przygotowywanie statutów i innych
dokumentów/,
5. promowano poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Starostwa, różne
wydarzenia i działania podejmowane poprzez organizacje,
6. wspierano działania organizacji pozarządowych poprzez przekazywanie materiałów
promocyjnych, wypożyczanie namiotu powiatowego,
7. zlecono realizację zadań na zasadach określonych w ustawie.
Organizacje pozarządowe mogły uzyskać w/w pomoc w Wydziale Promocji, Edukacji i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.

Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych
Współpraca o charakterze finansowym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
polegała na zlecaniu zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji.
Zlecenie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłoszonych w trybie
pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze. zm.)
a także zgodnie z „Programem współpracy w roku 2012 Powiatu Sulęcińskiego
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przyjętym
Uchwałą Rady Powiatu nr XIII/71/11 z dnia 21 października 2011 roku.
W roku 2012 na realizację zadań publicznych objętych rocznym „Programem” przeznaczono
kwotę w wysokości 30 000,00 złotych, z tego podmioty dotowane wykorzystały 30 000,00 zł.
a więc 100% kwoty przeznaczonej w budżecie na dotacje.
Otwarte konkursy ofert
Podstawową formą współpracy Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami jest zlecanie w drodze
konkursów ogłaszanych przez Zarząd Powiatu realizacji zadań organizacjom poprzez
powierzenie lub wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich
finansowanie.
W roku 2012 ogłoszono dwa konkursy ofert na realizacje zadań publicznych wykonywanych
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1. ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Sulęcinie Uchwałą Nr 34/91/12 z dnia 31 stycznia
2012 roku,
2. ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Sulęcinie Uchwałą Nr 56/156/12 z dnia 15
października 2012 roku.
Rozstrzygnięcia w/w konkursów ofert dokonano poprzez podjęcie następujących uchwał:
1. Uchwała Nr 39/109/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 16 kwietnia 2012 roku,
2. Uchwała Nr 40/111/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 17 kwietnia 2012 roku,
3. Uchwała Nr 59/164/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 listopada 2012 roku,

Udzielono także dotacji w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadań
publicznych:
1. Uchwała Nr 48/141/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 sierpnia 2012 roku
w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego.
W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęły 22 oferty zgodnie z listą priorytetowych
zadań publicznych określoną w „Programie” i w ogłoszeniu o konkursie ofert wg
poniższego zestawienia:
1. ochrona i promocja zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego – 5 ofert,
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2. promocja Powiatu Sulęcińskiego poprzez upowszechnianie kultury fizycznej,
krajoznawstwa i turystyki – 10 ofert,
3. promocja kulturalna Powiatu Sulęcińskiego – 7 ofert.
Spośród zgłoszonych ofert, ze względów formalnych oraz niezgodności z zapisami
Otwartego Konkursu Ofert odrzucono dwie oferty: 1 z zakresu promocji kulturalnej
Powiatu Sulęcińskiego oraz 1 ofertę z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz porządku i
bezpieczeństwa publicznego.
Na podstawie „Programu” zlecono organizacjom pozarządowym realizację 11 zadań
publicznych na łączną kwotę 26 000,00zł, zawarto 11 umów. Udzielono także dotacji w
trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na wsparcie realizacji zadania publicznego w
kwocie 6 000,00zł. Zawarto 1 umowę.

I KONKURS
Liczba ofert

II KONKURS

Liczba umów

21

Liczba ofert

10

TRYB UPROSZCZONY

Liczba umów

1

Liczba ofert

1

Liczba umów

1

1

W ramach przyznanych dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
zrealizowano 12 zadań o charakterze pożytku publicznego.
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ Z BUDŻETU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2012
W zakresie: Ochrona i promocja zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego
L/p

Nazwa oferenta

Nazwa oferty

Kwota przyznana

1.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Koło w Sulęcinie

„Mikołajkowe
spotkania”

1 000,00zł.

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Turskiego
Domu

„Coś dla ciała, coś dla
ducha”

1 000,00zł.

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Garnizonu Wędrzyn „Wiarus”

Strefa aktywizacji i
integracji seniorów

6 000,00zł.

SUMA:

8 000,00ZŁ.
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W zakresie: Promocja kulturalna Powiatu Sulęcińskiego
L/p

Nazwa oferenta

Nazwa oferty

Kwota przyznana

1.

Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis
Viribus”

XI Zlot Obywateli
Rzeczpospolitej Ptasiej

2 000,00zł.

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wielowsi
„Nasza Wieś”

III Powiatowe Święto
Pieczonego Ziemniaka

1 000,00zł.

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i
Promocji Wsi Glisno

VI Przegląd Pieśni
Patriotycznych i
Wojskowych

1 000,00zł.

4.

Polski Związek Wędkarski Zarząd
Oddziału w Gorzowie Wlkp.

V Memoriał im. M.
Gadacza – rodzinne
zawody Wędkarskie
wraz z piknikiem
wędkarskim

1 500,00zł

SUMA:

5 500,00zł.

W zakresie: Promocja Powiatu Sulęcińskiego poprzez upowszechnianie kultury fizycznej,
krajoznawstwa i turystyki
L/p

Nazwa oferenta

Nazwa oferty

Kwota przyznana

1.

Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub
Sportowy „Sulęta”

Bieganie w Sulęcinie
26 Cross Sklęty, 14
Memoriał S. Ożoga

2 000,00zł.

2.

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Postomia” Sulęcin-Kołczyn

Przygotowanie i udział
w zawodach
sportowych oraz
zakup sprzętu
sportowego

2 500,00zł.

3.

Gorzowski Związek Sportu
Niepełnosprawnych „Start”

Prowadzenie
działalności na rzecz
osób
niepełnosprawnychwsparcie sportu
niepełnosprawnych

2 500,00zł.
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4.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Garnizonu Wędrzyn „Wiarus”

III Powiatowy
Międzyzakładowy
Turniej Piłki Plażowej

SUMA:

3 500,00zł.

10 500,00zł.

Dotacja w trybie uproszczonym, z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej ( art. 12 ust. 1, i art.
19a ust 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póź. zm.))
L/p

Nazwa oferenta

Nazwa oferty

Kwota przyznana

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie

„Razem
więcej”

6 000,00zł.

SUMA:

pamiętamy

6 000,00zł.

SUMA DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2012 ROKU 30 000,00 ZŁOTYCH

1. Ochrona i promocja zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego
(8 000,00zł)
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2. Promocja kulturalna Powiatu Sulęcińskiego (5 500,00zł.)
3. Promocja Powiatu Sulęcińskiego poprzez upowszechnianie kultury fizycznej,
krajoznawstwa i turystyki (10 500,00zł.)
4. Dotacja w trybie uproszczonym, z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej (6 000,00zł.)

PODSUMOWANIE
Żaden podmiot, który otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w 2012 roku,
nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem
wydatkowania.
Współpraca Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Podejmowane działanie w znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu aktywności
organizacji pozarządowych.
Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póź. zm.) niniejsze
sprawozdanie zostanie przedłożone Zarządowi Powiatu w formie informacji, natomiast nie
później niż do 30 kwietnia 2013 r. Zarząd jest obowiązany przedłożyć sprawozdanie Radzie
Powiatu. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2012 zostanie opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa.
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