Poręba, 07.04. 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji w 2013r. programu współpracy Miasta
Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie przedkładam Radzie Miasta w Porębie sprawozdanie
z realizacji w 2013 r. programu współpracy Miasta Poręba z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Rada Miasta w Porębie uchwałą Nr XXII/187/12 z dnia 29 listopada
2012r.
z

przyjęła

organizacjami

Program

pozarządowymi

Współpracy
oraz

innymi

Miasta

podmiotami

Poręba

prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2013 r.
Wyżej wspomniany program uchwalany jest na podstawie art.5 ust. 1
i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
i jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego.
Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności
w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3
realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

wymienionym w art. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych

z

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych,

podmiotów

wymienionych w art. 3 oraz przedstawicieli organów administracji publicznej.
Ponadto współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja
została

powierzona

sektorowi

pozarządowemu

do

realizacji

w

drodze

dofinansowania.
14 stycznia 2013 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta
Poręba, który został rozstrzygnięty 11.02.2013r.
Wysokość

środków

przeznaczonych

na

realizację

zadania

wynosiła:

95.000,00 zł.
Dotacje pozyskały następujące stowarzyszenia:
MKS „Poręba” otrzymała 80.000,00 zł, UKS „Olimp” otrzymał 10.000,00 zł
i Fundacja Edukacji Sportowej i Sportów Obronnych w Porębie otrzymała 5.000,00 zł,
z którymi podpisano umowy w dniu 25.02. 2013 r.
Środki te zostały przeznaczone na prowadzenie zajęć sportowych, szkolenie
dzieci młodzieży i seniorów oraz organizowanie rozgrywek sportowych w piłce
siatkowej, w piłce nożnej i zajęciach szkoleniowych na strzelnicy.
W/w Kluby w grudniu 2013r. złożyły końcowe sprawozdania z wykonania
zadania publicznego.
W wyniku analizy sprawozdań i dokumentacji księgowej stwierdza się, że
środki przeznaczone na realizację zadania publicznego zostały wykorzystane
w całości zgodnie z umowami i kalkulacją kosztów określonych w ofertach.
Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego: aktualności,
informacje o konkursach, uchwały i zarządzenia znajdują się na gminnej stronie

internetowej w zakładce „organizacje pozarządowe”. Tam również zostanie
zamieszczony niniejszy dokument.

