Por,ba, 18 kwietnia 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji w 2010r. programu wsp6lpracy Miasta Por,ba
z organizacjami pozarUldowymi oraz innymi podmiotami prowadzllcymi
dziatalnosc pozytku publicznego

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy 0 dziatalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie przedktadam Radzie Miejskiej w Porbie sprawozdanie
z realizacji w 2010 r. programu wsp6tpracy Miasta Porba z organizacjami
pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziatalnosc pozytku
pUblicznego .

Rada Miasta w Porbie uchwat Nr XXXIXJ250/09 z dnia 1 grudnia 2009
r. przyja program wsp6tpracy Miasta Porba z organizacjami pozarzdowymi
oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziatalnosc pozytku publicznego na 2010
r.

Wyzej wspomniany program uchwalany jest na podstawie art.5 ust. 3
ustawy

z

dnia

24

kwietnia

2003

r.

0

dziatalnosci

pozytku

publicznego

i 0 wolontariacie i jest realizacj konstytucyjnej zasady pomocniczosci i dialogu
spotecznego .
Zgodnie z zapisami ustawy wsp6tpraca ta moze odbywac si w szczeg61nosci
wformach:
1) zlecania
wart.

organizacjom

3 ust.

pozarzdowym

oraz

3 realizacji zadan pulflicznych

podmiotom

wymienionym

na zasadach okreslonych

w ustawie;

2) wzajemnego informowania si 0 planowanych kierunkach dziatalnosci
i wsp6tdziatania w celu zharmonizowania tych kierunk6w;
3) konsultowania
z
organizacjami
pozarzdowymi
oraz
podmiotami
wymienionym wart. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich dziatania,
projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotyczcych dziatalnosci
statutowej tych organizacji;
4) tworzenia wsp61nych zespot6w 0 charakterze doradczym i inicjatywnym,

ztozonych z przedstawicieli organizacji pozarzdowych,
podmiot6w
wymienionych wart. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli organ6w administracji
publicznej.
Ponadto wsp6tpraca powinna odbywac si na zasadach pomocniczosci,
suwerennosci stron, partnerstwa, efektywnosci, uczciwej konkurencji i jawnosci.
W programie wsp6tpracy zostaty wskazane zadania, kt6rych realizacja
zostata
powierzona
sektorowi
pozarzdowemu
do
realizacji
w drodze
dofinansowania.
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28.04.2010 r.z ostat ogtoszony konkurs na organizacjf1 dziatan w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Porf1ba, kt6ry zostat
rozstrzy9nity 21.v.201 Or.

Wysokosc

srodk6w

przeznaczonych

na

....

reahzacJf1

zadanla

wynosita:

95.000,00 zt.

Dotacje pozyskaly nastQPujllce stowarzyszenia:
MKS "Porba" otrzymata 85.000,00 zt i UKS "Olimp" otrzymat 10.000,00 zt.,
z kt6rymi podpisano umowy w dniu 24'v.2010 r.

Srodki te zostaty przeznaczone na prowadzenie zajc sportowych, szkolenie

dzieci mtodziezy i senior6w oraz organizowanie rozgrywek sportowych w pHce
siatkowej i w pHce noznej.

WIw Kluby w grudniu 2010r. ztozyty koncowe sprawozdania z wykonania
zadania publicznego.

W wyniku analizy sprawozdan i dokumentacji ksiowej stwierdza sif1, ze
srodki przeznaczone na realizacj zadania publicznego zostaty wykorzystane
w catosci zgodnie z umowami i kalkulacjll koszt6w okreslonych w ofertach.
Wszelkie informacje na temat sektora pozarzlldowego: aktualnosci,
informacje 0 konkursach, uchwaty i zarzlldzenia znajdujll si na gminnej stronie
internetowej w zaktadce "organizacje pozarzlldowe". Tam r6wniez zostanie
zamieszczony niniejszy dokumento

MIASTA
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