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Pszów, kwiecień 2012 r. 



 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                          

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 pkt 3 

„Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok”, zwanego 

dalej Programem, sporządzono i  przedłożono Burmistrzowi Miasta Pszów sprawozdanie                 

z realizacji Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok. 

 

I.  PROGRAM 

Projekt Programu zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia                        

10 listopada 2010 r. został w okresie od dnia 22 grudnia 2010 r. do dnia 3 stycznia 2011 r. poddany 

konsultacjom społecznym. 

Mając na uwadze fakt, że w wyniku konsultacji organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wniosły 

uwag, opinii oraz zastrzeżeń, Program został przedstawiony Radzie Miejskiej w Pszowie celem 

podjęcia uchwały o jego przyjęciu. 

Uchwałą Nr V/15/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 2 lutego 2011 r. „Program Współpracy 

Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok”, został przyjęty. 

 

II.  OTWARTY KONKURSY OFERT 

Zgodnie z zasadami określonymi w Programie, Zarządzeniem Nr 0151.4.2011 Burmistrza Miasta 

Pszów z dnia 3 lutego 2011 r. został przyjęty Regulamin Otwartego Konkursu Ofert, a następnie 

Zarządzeniem Nr 0151.7.2011 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 4 lutego 2011 r. został ogłoszony 

otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Pszów do realizacji w 2011 roku w zakresie: 

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

2. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

3. Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym,  

4. Promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Regulamin Otwartego Konkursu Ofert określa szczegółowo zasady składania ofert oraz kryteria 

oceny ofert dokonywanych przez Komisję Opiniującą powołaną Zarządzeniem Nr 0050.10.2011 



Burmistrza Miasta Pszów z dnia 24 lutego 2011 r. 

Komisja Opiniująca na dwóch posiedzeniach opiniowała oferty złożone w odpowiedzi                     

na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Pszów.  

Podczas posiedzenia w dniu 28 lutego 2011 r. Komisja Opiniująca opiniowała oferty złożone na 

realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie pomocy 

społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym. 

W ramach drugiego posiedzenia w dniu 7 marca 2011 r. opiniowane były oferty złożone                 

na realizację zadań w zakresie kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego i w zakresie ochrony   

i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

III. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

Zgodnie z § 13 Programu jego realizacja jest poddana ewaluacji i ocenie. Poprzez realizację 

Programu oraz przedsięwzięć w ramach udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym, 

osiągnięto następujące wartości wskaźników w 2011 r. 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 1. 

2. Liczba złożonych ofert – 15 (w tym: jedna oferta złożona po terminie zwrócona oferentowi 

bez rozpatrywania). 

3. Liczba umów nie zrealizowanych (rozwiązane lub unieważnione) – 0. 

4. Liczba umów zawartych w formie wsparcia realizacji zadania – 11. 

5. Liczba obszarów zadaniowych – 4. 

6. Na realizację zadań publicznych objętych programem zaplanowano kwotę 201.000,00 zł. 

7. Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym ogółem 192.100,00 zł          

w tym, na zadania w zakresie: 

a. upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 120.000,00 zł, 

b. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 11.100,00 zł, 

c. ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 

20.000,00 zł, 

d. pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym – 41.000,00 zł. 

8. W realizowanych zadaniach uczestniczyło 2061 beneficjentów. 

9. Zadania były realizowane przez 8 organizacji pozarządowych . 



 

Szczegółowy wykaz organizacji pozarządowych z uwzględnieniem nazwy zadań oraz kwoty 

wnioskowanych i przyznanych dotacji określa tabela stanowiąca załącznik do niniejszego 

sprawozdania. 

 

IV. SPRAWOZDAWCZO ŚĆ I ROZLICZENIA  

 

W dniach od 25 lipca 2011 r. do dnia 29 lipca 2011 r. Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę 

rozliczenia dotacji udzielonych Towarzystwu Sportowemu Górnik Pszów i Ludowemu Klubowi 

Sportowemu „Naprzód 37” Krzyżkowice. Sprawozdania zostały złożone w terminie zgodnie z art. 

18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie            

(Dz. .U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami), według wzoru określonego                         

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.           

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie 

zadnia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r.,                                 

Nr 6, poz. 25). Kontrola wykazała, że powyższe przedsięwzięcia oraz poniesione wydatki w ramach 

udzielonych dotacji na ich realizację były zgodne z zawartymi umowami na wsparcie zadania 

publicznego, kosztorysami i harmonogramami. 

 

W dniach od 16 lutego 2012 r. do dnia 20 lutego 2012 r. Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę 

rozliczenia dotacji udzielonych Stowarzyszeniu Pomóżmy Sobie , Towarzystwu Przyjaciół Pszowa, 

Miejskiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” i Stowarzyszeniu Dalekowschodnich 

Sztuk Walki TAO. Wszystkie sprawozdania również zostały złożone w terminie zgodnie z art. 18 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.                 

z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami), według wzoru określonego Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty 

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadnia publicznego i wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz.25). Przedmiotowa kontrola 

wykazała, że ww. przedsięwzięcia oraz poniesione wydatki w ramach udzielonych dotacji na ich 

realizację były zgodne z zawartymi umowami na wsparcie zadania publicznego, kosztorysami                        

i harmonogramami. 

 

 

 



V. INNE FORMY WSPARCIA I WSPÓŁPRACY 

 

Gmina Miasto Pszów zgodnie z Programem współpracowała z organizacjami pozarządowymi                       

i udzielała organizacjom pozarządowym  wsparcia pozafinansowego poprzez: 

1. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji pozarządowych . 

2. Udostępnianie informacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach komisji 

Rady Miejskiej. 

3. Umożliwienie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesjach Rady 

Miejskiej. 

4. Publikowanie ważnych informacji dotyczących organizacji pozarządowych w Biuletynie 

Informacji Publicznej Miasta Pszów. 

5. Prowadzenie na stronie internetowej urzędu Miasta Pszów „zakładki”, która umożliwia 

prezentację organizacji pozarządowych. 

6. Nieodpłatne użyczenie nieruchomości i lokali. 

7. Wsparcie przy nawiązywaniu kontaktów lokalnych, ogólnopolskich oraz 

międzynarodowych. 

 

VI. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

Sprawozdanie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego pełnej treści 

na stronie internetowej Urzędu Miasta Pszów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Pszów (zakładka organizacje pozarządowe). 


