URZĄD MIASTA GARWOLINA

Sprawozdanie
z realizacji Rocznego programu współpracy Miasta
Garwolina z organizacjami pozarządowymi
w 2017 rok
______________________________________________________________________________________

Wydział Oświatowo-Społeczny
Garwolin, maj 2018

Odniesienie do Uchwały Nr XXIX/183/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2016 roku
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
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I. Wprowadzenie
Nawiązując do aktywności społeczno-gospodarczej, zgodnie z ogólnym podziałem państwa,
wyróżniamy trzy sektory. Obok sektora państwowego (administracji publicznej) oraz sektora
prywatnego (biznes), istnieje tzw. III sektor. Nazwę tą stosuje się wobec ogółu organizacji
pozarządowych (NGO), które stanowią element struktury państwa i nie działają w celu osiągnięcia
zysku (non-profit). Z uwagi na charakter tych podmiotów, często określane są jako: charytatywne,
społeczne lub wolontarystyczne. Trzeci sektor to katalog różnego rodzaju form aktywności
obywateli, do których zalicza się m.in. fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, kółka rolnicze,
organizacje pracodawców itp.
Od początku funkcjonowania w/w przepisów Miasto Garwolin prowadzi współpracę
z organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców Garwolina. Organizacje pozarządowe są dla
miasta ważnym partnerem w realizacji zadań własnych. Współpraca ta prowadzona jest na podstawie
zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 450) zwanej dalej ustawą oraz uchwalanym corocznie Programem
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy. Pomimo wspomnianych prawnych regulacji do prawidłowego współdziałania tych dwóch
sektorów, potrzebne jest również zaangażowanie każdego z nich. Dzięki niemu łatwiej, szybciej
i efektywniej możemy osiągać wyznaczone cele.
Działania zaplanowane na 2017 rok w ramach wzajemnych relacji i przedsięwzięć zostały
określone w załączniku do Uchwały nr XXIX/183/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia
26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolin
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy, Burmistrz Miasta Garwolina, nie później niż do dni 31 maja
każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie Miasta Garwolina sprawozdanie z realizacji
wspomnianego wyżej Programu współpracy za rok poprzedni. Niniejszy dokument jest właśnie
wspomnianym wyżej sprawozdaniem za rok 2017 i podsumowaniem kolejnego roku współpracy
Miasta z organizacjami pozarządowymi.
Główną formą współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku, zgodnie
z założeniami, było zlecanie realizacji zadań publicznych. Przekazywanie realizacji tych zadań
odbywało się z przekonaniem, że organizacje pozarządowe, znając potrzeby lokalne, mogą
skuteczniej i efektywniej zaspokajać potrzeby mieszkańców Garwolina.
Podstawowym

celem

programu

był

rozwój

partnerstwa

pomiędzy

Miastem

a organizacjami, ukierunkowany na rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz
wzmacnianie aktywności społecznej obywateli. Do realizacji powyższego celu wyznaczone zostały
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cele szczegółowe, a wśród nich: określenie obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy
pomiędzy Miastem i organizacjami oraz udzielanie wzajemnej pomocy, podniesienie skuteczności
i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych, wzmacnianie w świadomości
społecznej poczucia współtworzenia zasobów lokalnych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
w oparciu o wszystkie grupy wiekowe: seniorów, dorosłych, młodzież i dzieci.
W 2017 roku Miasto Garwolin zrealizowało szereg zadań przy współpracy organizacji
pozarządowych. Zadowolenie odbiorców przeniosło się na wzmocnienie pozycji i zaufania
mieszkańców do organizacji pozarządowych działających na rzecz naszej społeczności.
Szczegółowy zakres współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi
dalej organizacjami, został opisany w dalszej części sprawozdania.
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II. Współpraca finansowa
W 2017 roku współpraca finansowa, zgodnie z założeniami Programu współpracy, miała formę
wsparcia zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na ich realizację. Miasto przekazało
organizacjom pozarządowym 30 dotacji na łączną kwotę 804 500 zł.
Poniższy wykres przedstawia zestawienie kwot dotacji w złotych przekazanych organizacjom
na przestrzeni lat.
Dotacje (w złotych) dla organizacji pozarządowych w latach 2010 – 2017
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Źródło: opracowanie własne.
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi prowadzona była w zakresie sfery zadań
publicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Odbywała się ona w kilku wybranych dziedzinach, a mianowicie:
kultura fizyczna, ochrona zdrowia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Poniższy wykres
przedstawia zaangażowanie Miasta w poszczególne obszary realizowanych zadań publicznych
w 2017 roku.
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Obszary współpracy finansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
wraz z kwotami dotacji w złotych
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Źródło: opracowanie własne.
Ponad połowa środków ( 53,99 %) przekazanych z budżetu Miasta organizacjom to koszty
związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej. Nieco mniej (43,50 %) to środki przekazane
na zadania z zakresu ochrony zdrowia. Najmniej (2,51 %) budżetu dotacyjnego przekazano na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego.
Z uwagi na fakt, iż Miasto współpracę finansową prowadziło poprzez wspieranie zadań
publicznych, organizacje pozarządowe realizujące te zadania zobowiązane były do wnoszenia wkładu
własnego (wkład finansowy i wkład osobowy).

1. Otwarte konkursy ofert
Zgodnie z założeniami ustawy, podstawowym trybem zlecania zadań publicznych są otwarte
konkursy ofert. Na podstawie art. 13 ustawy Miasto ogłosiło w dniu 30 grudnia 2016 roku trzy
konkursy na łącznie 21 zadań publicznych, których realizacja przypadała na 2017 rok. Treść
ogłoszenia każdego z konkursów została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej,
w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
www.garwolin.pl. Łączna wartość ogłoszonych przez Miasto zadań w 2017 roku stanowiła kwotę
796 500 zł.
Do przeprowadzenia procedur konkursowych wyboru najkorzystniejszych ofert składanych
przez organizacje w ramach w/w konkursów powołana została, Zarządzeniem Nr 3/2017 Burmistrza
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Miasta Garwolina z dnia 17 stycznia 2017 roku, Komisja konkursowa. W jej skład, zgodnie z art. 15
ust. 2 pkt 2a ustawy, weszli przedstawiciele Urzędu Miasta. Ponadto do udziału w pracach komisji,
na podstawie pkt 2d w/w artykułu zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych. W dniu
30 grudnia 2016 roku Burmistrz ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do
opiniowania ofert na realizację zadań w 2017 roku. Do dnia 13 stycznia 2017, tj. terminu składania
kandydatur, wpłynęło zgłoszenie Międzyszkolnego Gimnastyczno-Tanecznego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „No Name”. Zgodnie ze zgłoszeniem w pracach komisji brała udział Pani Zofia
Kisiel – prezes wspomnianego klubu.
Tryb pracy Komisji konkursowej uregulowany został w Zarządzeniu Nr 4/2017 Burmistrza
Miasta Garwolina z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie określenia regulaminu postępowania
komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych
Miasta przeprowadzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W trakcie oceny ofert Komisja konkursowa stosowała kryteria formalne i merytoryczne.
1. Kryteria formalne.
Do udziału w konkursie komisja konkursowa dopuściła oferentów, którzy spełniali następujące
wymagania:
 oferent był organizacją uprawnioną na mocy ustawy do wzięcia udziału w otwartym konkursie
ofert,
 oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
 oferent złożył ofertę na drukach wskazanych w ogłoszeniu konkursowym,
 działalność statutowa oferenta odpowiadała zadaniu objętemu konkursem ofert,
 złożona oferta dotyczyła zadania objętego konkursem,
 złożona oferta była podpisana przez osoby do tego upoważnione.
2. Kryteria merytoryczne stosowane w procedurze konkursowej przedstawia poniższa tabela.
Kryteria merytoryczne stosowane do oceny ofert w otwartych konkursach ofert w 2017 roku
Lp
Kryteria oceny oferty
1. Organizacyjne
1.1
Miejsce realizacji zadania
baza lokalowa, sprzęt, materiał (adekwatnie do charakteru zadania).
1.2
Wkład osobowy – świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (punkty nie sumują
się):
a) min. 5 % całkowitych kosztów zadania – 1 pkt,
b) min. 10 % całkowitych kosztów zadania – 2 pkt,
c) min. 15 % całkowitych kosztów zadania – 3pkt.
1.3
Kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne (adekwatnie do
charakteru zadania).
1.4
Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze.
2. Sposób realizacja zadania
2.1
Dostępność zadania dla zróżnicowanej grupy odbiorców
(grupy wiekowe, osoby niepełnosprawne, płeć itd.).
2.2
Sposób promocji i upowszechniania informacji o realizowanym zadaniu.
2.3
Przejrzystość i spójność harmonogramu z opisem działań.

Liczba punktów
0 – 3 pkt
0 – 3 pkt

0 – 3 pkt
0 - 3 pkt
0 – 3 pkt
0 – 3 pkt
0 – 3 pkt
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3. Finanse
3.1
Spójność kosztorysu z opisem działań.
3.2
Środki finansowe własne (punkty nie sumują się):
a) min. 10 % całkowitych kosztów zadania – 1 pkt;
b) min. 20 % całkowitych kosztów zadania – 2 pkt;
c) min. 30 % całkowitych kosztów zadania – 3 pkt.
3.3
Racjonalność wnioskowanej dotacji.
4. Inne
4.1
Rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia dotacji (dotyczy organizacji, które realizowały
zadania zlecone przez Miasto w poprzednich latach).
4.2
Wykorzystanie dotacji z Miasta niezgodnie z przeznaczeniem (w przeciągu ostatnich 3 lat.
Licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania dotacji, potwierdzone
prawomocną decyzją)
4.3
Inicjatywa o szczególnym znaczeniu dla promocji Miasta.
5. Dodatkowe kryteria (stosowane do ofert złożonych na zadanie, na które wpłynęła więcej niż jedna oferta)
5.1
Udział kosztów przeznaczonych na wynagrodzenia w całkowitym koszcie zadania (punkty nie
sumują się):
a) do 40 % - 1 pkt;
b) do 30 % - 2 pkt;
c) do 20 % - 3 pkt;
d) poniżej 10 % - 4 pkt.
5.2
Udział pozyskanych środków zewnętrznych w całkowitym koszcie zadania (punkty nie sumują
się):
a) od 5% - 1 pkt;
b) od 10 % - 2 pkt;
c) od 20 % - 3 pkt;
d) powyżej 30 % - 4pkt.
5.3
Liczba uczestników biorących bezpośredni udział w realizowanym zadaniu, np. zawodnicy
uprawiający daną dyscyplinę sportu, dzieci biorące udział w konkursie, osoby korzystające z
zajęć itp.
a) powyżej 10 uczestników – 1 pkt;
b) powyżej 30 uczestników – 2 pkt;
c) powyżej 50 uczestników – 3 pkt;
d) powyżej 100 uczestników – 4 pkt.

0 – 3 pkt
0 – 3 pkt

0 – 3 pkt
0 – 3 pkt
- 3 pkt
0 – 3 pkt
0 – 4 pkt

0 – 4 pkt

0 – 4 pkt

Źródło: Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 17 stycznia 2017 roku.
Po przeprowadzonych procedurach konkursowych wyniki poszczególnych otwartych
konkursów ofert zamieszczone zostały na urzędowej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu
Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

1.a. I otwarty konkurs ofert
Zarządzeniem Nr 111/2016 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2016 roku został
ogłoszony pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Konkurs ten
dotyczył zadania z zakresu kultury fizycznej w 10 dyscyplinach sportowych tj: piłka nożna, piłka
siatkowa, lekkoatletyka, badminton, taniec i gimnastyka dzieci i młodzieży, gimnastyka dla
dorosłych, tenis ziemny, kolarstwo, pływanie oraz biegi.
Do pierwszego otwartego konkursu ofert przystąpiło 12 organizacji, które łącznie złożyły 15
ofert. Na realizację zadania w takich dyscyplinach jak: lekkoatletyka, badminton, taniec i gimnastyka
dzieci i młodzieży, gimnastyka dla dorosłych, tenis ziemny, kolarstwo oraz biegi złożone zostały
pojedyncze oferty. W związku z powyższym kwoty zaproponowanych przez oferentów dotacji
zostały przyznane w pełnej wysokości.
Na realizację zadania w dyscyplinie piłka nożna wpłynęły cztery oferty, a piłka siatkowa
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i pływanie po dwie oferty. Ogólna kwota przeznaczona w otwartym konkursie na poszczególne
zadania była niższa od sumy kwot zaproponowanych przez oferentów. W związku z powyższym,
biorąc pod uwagę jakość i zakres rzeczowy przedstawiony w ofertach, środki finansowe
przeznaczone na ten cel zostały podzielone.
Jedna z ofert na realizację zadania w dyscyplinie piłka nożna nie została przekazana do
realizacji.
Poniższa tabela obrazuje przebieg pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań
Miasta w 2017 roku.
I otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 roku
KULTURA FIZYCZNA
Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina …
Lp

a

… poprzez:

Piłka nożna

Kwota
ogłoszenia
w zł

246 000

Liczba
złożonych
ofert

4

b

Piłka siatkowa

35 000

2

c
d

35 000
34 000

1
1

48 000

1

4 000

1

g

Lekkoatletyka
Badminton
Taniec i gimnastyka dzieci i
młodzieży
Gimnastyka dla
dorosłych
Tenis ziemny

4 000

1

h

Kolarstwo

3 000

1

e
f

i

Pływanie

25 000

2

j

Biegi

4 000

1

Nazwa oferenta
Garwoliński Klub Sportowy „Wilga”
Klub Sportowy Zdrowie Garwolin
Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy „Piorun
Leszczyny”
Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej Progres
Garwolin
Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki 4CV
Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA”
Garwoliński Klub Sportowy „Wilga”
Międzyszkolny Klub Sportowy
Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy „No Name”
Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy „No Name”
Uczniowski Klub Tenisowy „Garwolin 2012”
Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa (Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego)
Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”
Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa
(Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu
Garwolińskiego)
Stowarzyszenie Truchtacz.pl

Kwota
dotacji
w zł
228 000
15 000
3 000
0
30 000
5 000
33 000
30 000
46 000
4 000
4 000
3 000
18 500
6 500
4 000

Źródło: opracowanie własne
W dniu 25 stycznia 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina oraz na stronie internetowej www.garwolin.pl zostały
ogłoszone wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
Ostatecznie po ogłoszeniu wyników I otwartego konkursu ofert oraz złożeniu przez organizacje
aktualizacji w przypadku dotacji mniejszej niż wnioskowana, zostało podpisane 14 umów na
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realizację zadań publicznych Miasta w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej.
1.b. II otwarty konkurs ofert
Zarządzeniem Nr 112/2016 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2016 roku został
ogłoszony drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Konkurs ten
dotyczył zadań z zakresu ochrony zdrowia. Zadania ogłoszone w konkursie wyszczególnione są
poniżej.
1. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z rodzin niewydolnych
wychowawczo.
2. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim – prowadzenie grup samopomocowych osób
uzależnionych i współuzależnionych.
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomania, pomocy
psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
4. Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz
osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
5. Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży
w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym.
6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki
problemowej skierowanej do dzieci i młodzieży w szczególności z grup ryzyka.
7. Organizacja i promocja lokalnego wolontariatu.
8. Ochrona zdrowia poprzez edukację oświatowo - zdrowotną oraz popularyzację
i organizowanie honorowego krwiodawstwa w odniesieniu do środowisk młodzieżowych
i osób dorosłych.
9. Aktywizowanie społeczności lokalnej do dbałości o zdrowie poprzez poprawę sprawności
fizycznej i intelektualnej.
10. Integracja środowisk osób niepełnosprawnych.
Do drugiego otwartego konkursu ofert przystąpiło 9 organizacji, które łącznie złożyły 16 ofert.
Po jednej ofercie złożono na realizację zadań: „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej
dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo”, „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim
– prowadzenie grup samopomocowych osób uzależnionych i współuzależnionych”, „Udzielanie
rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomania, pomocy psychospołecznej
i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”, „Prowadzenie punktu informacyjno
– konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie”
oraz „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki
problemowej skierowanej do dzieci i młodzieży w szczególności z grup ryzyka”. W związku
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z powyższym kwoty zaproponowanych przez oferentów dotacji zostały przyznane w pełnej
wysokości.
Na realizację zadania „Aktywizowanie społeczności lokalnej do dbałości o zdrowie poprzez
poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej” zostały złożone trzy oferty. Ogólna kwota
przeznaczona na zadanie była niższa od sum kwot zaproponowanych przez oferentów. W związku
z powyższym, biorąc pod uwagę jakość i zakres rzeczowy przedstawiony w ofertach, środki
finansowe przeznaczone na ten cel zostały podzielone.
Na realizację zadania „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla
dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym” zostały
złożone dwie oferty. Ogólna kwota przeznaczona na zadanie była niższa od sum kwot
zaproponowanych przez oferentów. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę jakość i zakres
rzeczowy przedstawiony w ofertach, środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały podzielone.
Na realizację zadań: „Organizacja i promocja lokalnego wolontariatu”, „Ochrona zdrowia
poprzez edukację oświatowo - zdrowotną oraz popularyzację i organizowanie honorowego
krwiodawstwa w odniesieniu do środowisk młodzieżowych i osób dorosłych” oraz „Integracja
środowisk osób niepełnosprawnych” wpłynęły po dwie oferty. Biorąc pod uwagę niską kwotę
przeznaczoną w konkursie na powyższe zadania, do realizacji wybrano po jednej z ofert.
Poniższa tabela obrazuje przebieg drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań
Miasta w 2017 roku.
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 roku
OCHRONA ZDROWIA
Lp

Zadanie

Kwota
ogłoszenia
w zł

Liczba
złożonych
ofert

1

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo
– wychowawczej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

185 000

1

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom

30 000

1

Stowarzyszenie „Trzeźwymi
Bądźcie”

30 000

20 000

1

Stowarzyszenie Pomocna
Dłoń

20 000

33 000

1

Stowarzyszenie Pomocna
Dłoń

33 000

2

3

4

Udzielanie wsparcia środowiskom
abstynenckim – prowadzenie grup
samopomocowych osób
uzależnionych i
współuzależnionych.
Udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe
lub narkomania, pomocy
psychologicznej i prawnej,
w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie.
Prowadzenie punktu informacyjno
– konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i ich rodzin oraz

Nazwa oferenta

Kwota
dotacji
w zł
185 000

11

5

6

7

8

9

10

osób dotkniętych przemocą w
rodzinie.
Organizacja wypoczynku letniego
z programem profilaktycznym dla
dzieci i młodzieży w szczególności
z rodzin dysfunkcyjnych z
problemami alkoholowymi.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
– organizacja czasu wolnego z elementami profilaktyki problemowej
skierowanej do dzieci i młodzieży
w szczególności z grup ryzyka.
Organizacja i promocja lokalnego
wolontariatu.
Ochrona zdrowia poprzez edukację
oświatowo – zdrowotną oraz
popularyzację i organizowanie
honorowego krwiodawstwa w
odniesieniu do środowisk
młodzieżowych i osób dorosłych.

33 000

2

Chorągiew Stołeczna ZHP
Stowarzyszenie Wspólnota
Powiatowa (Stowarzyszenie
Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego)

7 500

1

Stowarzyszenie Calos
Cagathos

7 500

4 000

2

Chorągiew stołeczna ZHP
Fundacja „Tętniące Życiem”

0
4 000

Polski Czerwony Krzyż
13 000

18 000

Integracja środowisk osób
niepełnosprawnych.

3 000

19 460

13 000

2
Fundacja „Tętniące Życiem”

Aktywizowanie społeczności
lokalnej do dbałości o zdrowie
poprzez poprawę sprawności
fizycznej i intelektualnej.

13 540

3

2

Stowarzyszenie Wspólnota
Powiatowa (Stowarzyszenie
Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego)
Fundacja „Tętniące Życiem”
Fundacja „Tętniące Życiem”
Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Sportowa”
Fundacja „Tętniące Życiem”

0

10 000
3 500
4 500
3 000
0

Źródło: opracowanie własne.
W dniu 25 stycznia 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina oraz na stronie internetowej www.garwolin.pl zostały
ogłoszone wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
Ostatecznie po ogłoszeniu wyników II otwartego konkursu ofert oraz złożeniu przez organizacje
aktualizacji w przypadku dotacji mniejszej niż wnioskowana, podpisano 13 umów na realizację zadań
publicznych Miasta w 2017 roku w zakresie ochrony zdrowia.
1.c. III otwarty konkurs ofert
Zarządzeniem Nr 113/2016 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2016 roku został
ogłoszony trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Konkurs ten
dotyczył zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W ramach konkursu ogłoszono
następujące zadanie „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Przedsięwzięcia realizowane
w ramach zadania to: pielęgnowanie polskości, dziedzictwa narodowego oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspieranie wychowania dzieci i młodzieży poprzez
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej.
Do trzeciego otwartego konkursu ofert przystąpiły 3 organizacje składając 3 ofert na realizację
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ogłoszonego zadania. Ogólna kwota przeznaczona na zadanie w otwartym konkursie ofert była niższa
od sumy kwot zaproponowanych przez oferentów. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę
jakość i zakres rzeczowy przedstawiony w ofertach, środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały
podzielone między dwie organizacje. Jedna oferta nie została przyjęta do realizacji.
Poniższa tabela obrazuje przebieg drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań
Miasta w 2017 roku.
III otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 roku
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Lp

1

Zadanie

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kwota
ogłoszenia
w zł

20 000

Liczba
złożonych
ofert

3

Nazwa oferenta
Stowarzyszenie Klub Biegacza
Wartko
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im.
1 Pułku Strzelców Konnych
Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa (Stowarzyszenie Rozwoju
Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego)

Kwota
dotacji
w zł
0
7 000
13 000

Źródło: opracowanie własne.
W dniu 25 stycznia 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina oraz na stronie internetowej www.garwolin.pl zostały
ogłoszone wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
Ostatecznie po ogłoszeniu wyników III otwartego konkursu ofert oraz złożeniu przez organizacje
aktualizacji z uwagi na przyznanie dotacji mniejszej niż wnioskowana, zostały podpisane 2 umowy
na realizację zadań publicznych Miasta w 2017 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
1.d. otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2018 roku
Wychodząc naprzeciw organizacjom i ich potrzebom oraz sugestiom, Burmistrz Miasta
Garwolina jeszcze w 2017 roku ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych, których realizacja
nastąpiła od stycznia 2018 roku. Konkursy te zostały ogłoszone na zadania w zakresie kultury
fizycznej, ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego łącznie na 21 zadań
(w tym zadania na 10 dyscyplin sportowych).
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2. Tryb pozakonkursowy
Zgodnie z art. 19a ustawy Miasto Garwolin, uznając celowość zadania, może zlecić organizacji
zadanie publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym. Organizacja ubiegająca się o dotację
w takiej formie musi zrealizować zadanie w okresie nie dłuższym niż 90 dni, a wysokość
dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 zł.
Na podstawie powyższych przepisów w dniu 8 czerwca 2017 roku wpłynęła oferta
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom na realizację zadania publicznego pod nazwą „Lato 2017
z Przystanią”. Oferta została złożona na prawidłowym druku i spełniała wymogi określone w ustawie.
Treść oferty została zamieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz na urzędowej stronie internetowej.
Po upływie określonego terminy oraz braku uwag do oferty, uznając celowość realizacji zadania
publicznego przyjęto je do realizacji. Dotacja jaką otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom na
realizację w formie wsparcia zadania publicznego wyniosła 8 000 zł.

3. Ocena sprawozdań z realizacji zadań
Zgodnie z ustawą, jak również z zapisami umowy, organizacje realizujące zadania publiczne
Miasta zobowiązane były do złożenia w terminie 30 dni od daty ich zakończenia, sprawozdania
z jego wykonania.
Określone w umowach terminy realizacji poszczególnych zadań były różne. Większość
z realizowanych zadań kończyło się wraz z zakończeniem roku tj. 31 grudnia 2017. Część z terminów
upływał w trakcie roku.
Na 30 realizowanych zadań publicznych organizacje złożyły 23 sprawozdania z zachowaniem
wymaganego terminu. Sprawozdania z realizacji 5 zadań Miasta wpłynęły do tutejszego urzędu
z niewielkim opóźnieniem (od 1 do 5 dni). Dwa sprawozdania wpłynęły po pisemnym wezwaniu do
ich złożenia. Pierwsze z zadania „Aktywizowanie społeczności lokalnej do dbałości o zdrowie
poprzez poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej”, którego realizatorem była Fundacja
„Tętniące życiem”, drugie z zadań „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym
dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych z problemami alkoholowymi”
realizowane przez Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego. Z uwagi na fakt, iż
organizacje złożyły sprawozdania w terminach określonych w wezwaniach, nie podlegały one karze
finansowej. Zgodnie z umową, karze finansowej podlega organizacja, która nie zastosuje się do
wezwania złożenia wspomnianego dokumentu. W ostateczności sytuacja taka może skutkować
odstąpieniem od zawartej umowy.
Konsekwencją powtarzającego się naruszenia terminu złożenia sprawozdania z realizacji
zadania publicznego przez organizację jest obniżenie oceny współpracy w otwartych konkursach
14

ofert w kolejnych latach.
Analiza sprawozdań wykazała, iż jedna z organizacji nie zrealizowała zadania w zakresie
określonym w ofercie i przekazana dotacja nie została wykorzystana w całości. Zgodnie z zawartą
umową, którą Miasto podpisała z Chorągwią Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego na realizację
zadania, którego bezpośrednim realizatorem był Hufiec „Orłów” Garwolin, organizacja powinna
dokonać zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 4 518,74 zł, do dnia 15 stycznia 2018
roku. Organizacja nie wywiązała się z tego zapisu umowy co skutkowało wydaniem decyzji
w sprawie zwrotu dotacji do budżetu Miasta Garwolina.

III. Współpraca pozafinansowa
1. Patronat
Burmistrz Miasta w 2017 roku objął patronatem 7 przedsięwzięć kulturalnych i sportowych
organizowanych przez organizacje pozarządowe. Niektóre z patronatów wsparte zostały zakupem
nagród. Poniższa tabela prezentuje te wydarzenia.
Wydarzenia objęte Patronatem Burmistrza
Lp

Wydarzenie

Nazwa organizacji

Wartość nagród
rzeczowych (w zł)

Data
wydarzenia

1

Otwarty Mazowiecki Turniej
Cheerleaders

Międzyszkolny GimnastycznoTaneczny Uczniowski Klub
Sportowy „No Name”

-

11.03.2017

2

Powiatowy Dzień Świadomości
Autyzmu

Fundacja na rzecz dzieci i osób
dorosłych z autyzmem
„Autyzmowcy”

500

01.04.2017

3

Otwarte Zawody Regionu Mazowsza
w Gimnastyce

Międzyszkolny GimnastycznoTaneczny Uczniowski Klub
Sportowy „No Name”

-

08.04.2017

4

IX Garwoliński Rajd Motocyklowy

Weteran Klub Tur Garwolin

500

07.05.2017

5

Bieg AVON – kontra przemoc

Stowarzyszenie Truchtacz.pl

3 000

18.06.2017

6

„Biała Laska” impreza dla
niewidomych

Polski Związek Niewidomych

500

12.10.2017

7

VII Regionalne Spotkanie
Bożonarodzeniowe Osób
Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Wspólnota
Powiatowa

500

19.12.2017

Źródło: opracowanie własne.

2. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej
Konsultacje społeczne to dialog między Miastem a obywatelami, mający na celu poznanie
opinii na temat istotnych kwestii. Idea konsultacji wiąże się bezpośrednio z realizacją ustawowej
zasady partnerstwa, jako możliwość tworzenia niezbędnych warunków udziału organizacji
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w procesie planowania, podejmowania decyzji i ich realizacji. Zgodnie z tą zasadą w 2017 roku akty
prawa miejscowego konsultowane były z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje te odbyły się
w oparciu o Uchwałę Nr LXXII/297/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami 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 ubiegłym roku konsultacjom poddany został projekt Rocznego programu współpracy Miasta
Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Termin konsultacji ustalona
od dnia 25 sierpnia 2017 roku do dnia 25 września 2017 roku. Konsultacje te poprzedziła ankieta
zamieszczona w dniu 13 lipca 2017 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta, umożliwiająca
wszystkim zainteresowanym włączenie się w proces współtworzenia dokumentu.
Treść powyższego dokumentu dostępna była na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Garwolina oraz na urzędowej stronie internetowej. Konsultacje odbywały się poprzez składanie
uwag i opinii osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
W konsultacjach wzięła udział jedna organizacja. W ankiecie dotyczącej tworzenia rocznego
Programu Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych
„Sportowa” zaproponowało do realizacji zadanie publiczne „Integracja środowisk osób
niepełnosprawnych”. Zadanie to zostało uwzględnione i wpisane jako jedno z priorytetowych zadań
publicznych Miasta w rocznym Programie na 2017 rok.

3. Spotkanie
Dnia 26 września 2017 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Garwolina odbyło się
otwarte spotkanie zorganizowane dla organizacji pozarządowych.
W ramach spotkania zorganizowano bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych,
którego program wyglądał następująco:
1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2. Omówienie druku oferty – zmiany w odniesieniu do dotychczasowego druku oferty:


wymagania w stosunku do ogłoszenia – określenie rezultatów zadania,



nowy wymiar kosztorysu, zasady angażowania wkładu rzeczowego,



wymogi dotyczące załączników.
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3. Umowa realizacji zadania publicznego:


umowa stosowana w procedurze konkursowej,



umowa stosowana w mechanizmie małych grantów,



zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,



przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,



prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,



procedura zwrotu dotacji,



załączniki do umowy.

4. Sprawozdanie z realizacji zadania:


Elementy sprawozdania,



Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,



Złączniki do sprawozdania,

5. Omówienie oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie
uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
Szkolenie przeprowadził Pan Artur Gluziński, specjalista z zakresu współpracy administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi, autor książki „Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”. Od 2004 roku zajmuje się szkoleniem w zakresie współpracy
samorządu z trzecim sektorem. Był pracownikiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Spotkanie było także ostatnią szansą na wniesienie uwag i opinii do Projektu rocznego
Programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018
rok. Uczestnicy spotkania nie wnieśli uwag ani opinii do konsultowanego w tym czasie dokumentu.

4. Działania wspierające organizacje
W ciągu roku udzielano wsparcia merytorycznego organizacjom w miarę zachodzących potrzeb
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możliwości.

Udzielano

wsparcia

w

sprawach

organizacyjnych,

merytorycznych

i prawnych. Narzędziami informowania i kontaktu były m.in. tablica ogłoszeń, Biuletyn Informacji
Publicznej, strona internetowa, skrzynka mailowa. Wzajemnemu wsparciu służyły ponadto osobiste
spotkania przedstawicieli organizacji z pracownikami Urzędu.
Na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miasta zamieszczano niezbędne materiały
związane z przystąpieniem organizacji do otwartych konkursów ofert (wzór oferty, wzór
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sprawozdania). Ponadto wszelkie informacje o możliwości pozyskiwania środków finansowych
z innych źródeł niż Miasto Garwolin przekazywano także drogą mailową.
Organizacje miały możliwość zamieszczania na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach
ogłoszeń zapowiedzi planowanych wydarzeń, relacji z imprez, które organizowały, bądź w których
brały udział, jak i informacji o zdobytych osiągnięciach czy sukcesach.
Organizacje zwracały się do Urzędu z takimi problemami jak: wypełnienie oferty realizacji
zadania publicznego, zmiany w warunkach umowy, sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania.
W przypadku wypełnienia oferty realizacji zadania, którego wzór określa Rozporządzenie, problem
miały głównie nowe organizacje, które po raz pierwszy sięgały po środki publiczne. Zdarzyło się
także, że organizacje wycofywały się z udziału w konkursie właśnie z przyczyn związanych
z wypełnianiem dokumentów. Pracownicy Urzędu otwarci byli na pomoc merytoryczną przy
wyjaśnianiu zapisów Rozporządzenia i sposobu wypełnianiu formularzy. Organizacje, które
startowały w konkursach po raz kolejny, nie miały większego problemu z wypełnianiem ofert,
natomiast niektóre z nich zwracały się z prośbą o zmiany w warunkach umowy. Po analizie zmian
i ocenie efektywności zadania Burmistrz wyrażał zgodę na zawarcie aneksu. Jak każdego roku
najwięcej problemów sprawiały sprawozdania z realizacji zadań. Organizacje chętnie zgłaszają się
o pomoc przy rozliczaniu projektów.
Organizacje przez cały rok mogły korzystać z pomocy Wydziału Oświatowo – Społecznego,
zarówno bezpośrednio w siedzibie Urzędu jak i drogą elektroniczną.

5. Spełnienie obowiązku informacyjnego
Przyjmując do realizacji zadanie publiczne Miasta, organizacje zobowiązały się do spełnienia
obowiązku informacyjnego. Zgodnie z zawartą umową informacja o współfinansowaniu zadania
z budżetu Miasta powinna pojawić się na materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów,
ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących danego projektu. Organizacja
zobowiązana jest także do zamieszczania herbu Garwolina na takich materiałach jak: promocyjne,
informacyjne, szkoleniowe czy edukacyjne, które dotyczą zadania publicznego. Poniżej
zamieszczono przykłady wywiązywania się ze wspomnianego obowiązku.
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W ramach zadania publicznego: „Aktywizowanie społeczności lokalnej do dbałości o zdrowie
poprzez poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej”.

Źródło: Fundacja „Tętniące Życiem”.
W ramach zadania publicznego: „Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury
fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina poprzez piłka nożna”.

Źródło: Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” Garwolin.
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W ramach zadania publicznego: „Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury
fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina poprzez piłka nożna”.

Źródło: Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” Garwolin.
W ramach zadania publicznego: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Źródło: Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa.
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W ramach zadania publicznego: „Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury
fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina poprzez taniec i gimnastykę
dzieci i młodzieży”.

Źródło: portal kuriergarwoliński.pl.
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W ramach zadania publicznego: „Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury
fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina poprzez piłka siatkowa”.

Źródło: Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki 4CV.

IV. Charakterystyka organizacji współpracujących z Miastem Garwolin
Organizacje pozarządowe to podmioty nie będące jednostkami sektora finansów publicznych,
których działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Ich funkcjonowanie ma najczęściej
charakter społeczny, charytatywny lub wolontarystyczny. Nazwa "organizacje pozarządowe"
związana jest z ich działalnością, ponieważ nie są zależne od działalności rządu.
Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym na terenie Miasta Garwolina zarejestrowanych jest
42 organizacje, z czego 7 posiada status organizacji pożytku publicznego. Ponadto w ewidencji
prowadzonej przez Starostę Powiatu Garwolińskiego w wykazie stowarzyszeń kultury fizycznej
wpisanych jest 18 podmiotów, natomiast w wykazie stowarzyszeń tzw. zwykłych 11.
Mimo iż w w/w wykazach widnieje 71 organizacji, których siedziby mieszczą się na terenie
Garwolina, nie wszystkie aktywnie prowadzą działalność. Ponadto nie wszystkie aktywne podmioty
czynnie współpracują z jednostką samorządu terytorialnego. W 2017 roku do współpracy z Miastem,
poprzez realizację zadań publicznych bądź organizację wydarzeń objętych patronatem Burmistrza
Miasta Garwolina, przystąpiły 23 organizacje. Należą do nich:
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1. Fundacja Na Rzecz Dzieci i Osób z Autyzmem „Autyzmowcy”,
2. Fundacja „Tętniące Życiem”,
3. Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” Garwolin,
4. Klub Sportowy „Zdrowie” Garwolin,
5. Ludowy Klub Sportowy „Piorun” Leszczyny,
6. Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy „No Name”,
7. Międzyszkolny Klub Sportowy,
8. Polski Czerwony Krzyż,
9. Polski Związek Niewidomych,
10. Stowarzyszenie Calos Cagathos,
11. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych
„Sportowa”,
12. Stowarzyszenie im. 1 Pułku Strzelców Konnych,
13. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”,
14. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,
15. Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki 4CV,
16. Stowarzyszenie Truchtacz.pl,
17. Stowarzyszenie „Trzeźwymi Bądźcie”,
18. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”,
19. Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa (dawniej Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast
Powiatu Garwolińskiego),
20. Uczniowski Klub Tenisowy „Garwolin 2012”,
21. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”,
22. Weteran Klub TUR Garwolin,
23. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca „Orłów”.

V. Podsumowanie
Zgodnie ze wskazanym w Programie współpracy na 2017 rok sposobem oceny jego realizacji,
służą wskaźniki efektywności takie jak: liczba zadań publicznych, liczba złożonych ofert, liczba
zawartych umów, wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta, wysokość
środków wykorzystanych przez organizacje, liczba projektów poddanych konsultacjom, liczba uwag
i wniosków zgłaszanych przez Organizacje w ramach konsultacji programu oraz terminowość
i kompletność sprawozdań z realizacji zadań publicznych.
Poniższa tabela przedstawia zbiorcze dane za 2017 rok dotyczące współpracy Miasta
Garwolina z organizacjami pozarządowymi, które są zgodne z w/w wskaźnikami.
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Efektywność realizacji Programu współpracy w 2017 roku
Lp

Wskaźnik efektywności określony w Programie współpracy

Wykonanie

1

Liczba zadań publicznych ogłoszonych w otwartych konkursach ofert

21 zadań

2

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

3

Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych

4

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na
realizację zadań publicznych przez organizacje

5

Wysokość środków finansowych z budżetu Miasta wykorzystanych przez
organizacje

799 981,26 zł wykorzystano

6

Liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych z organizacjami

1 projekt

7

Liczba uwag i wniosków zgłoszonych przez organizacje w ramach
konsultacji programu oraz czasie jego realizacji

1 wniosek

8

Terminowość i kompletność sprawozdań składanych przez organizacje
z realizacji zadań publicznych

34 ofert
+ 1 inicjatywa własna
30 umów
804 500 zł przekazano

23 złożone terminowo
7 po terminie 30 dni

Źródło: opracowanie własne.
W 2017 roku w trzech otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta
Garwolina ogłoszonych zostało 21 zadań. Łącznie na wszystkie zadania organizacje pozarządowe
złożyły 34 oferty, z czego podpisano 29 umów na ich realizację. Jedna oferta została złożona na
podstawie art. 19a ustawy tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Proponowane przez
organizację zadanie zostało uznane za celowe i przekazane do realizacji.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań
publicznych w ubiegłym roku to kwota 804 500 zł. Jest to kwota dotacji przekazana organizacjom
pozarządowym w ramach wspomnianych wyżej konkursów. Kwota przyznanej dotacji jednej
z organizacji nie została wykorzystana w całości, co spowodowało zwrot 4 518,74 zł do budżetu
Miasta.
Konsultacjom społecznym poddano jeden dokument, o którym była już mowa w sprawozdaniu.
Był to projekt rocznego Programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2018 rok.
Z realizacji zadań publicznych w 2017 roku złożono 30 sprawozdań. Zgodnie
z zapisem umowy realizacji zadań publicznych, organizacja zobowiązana jest złożyć sprawozdanie
w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji. 23 sprawozdania złożono w terminie określonym
umową. Pozostałe 7 wpłynęło do urzędu po terminie 30 dni.

Opracowanie:
Wydział Oświatowo – Społeczny
Urząd Miasta Garwolina
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