SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY LIPOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA 2016 ROK.

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Wójt
Gminy Lipowa zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Roczny program współpracy Gminy Lipowa na rok 2016 z

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, został
przyjęty przez Radę Gminy Lipowa uchwałą Nr XVII/73/15 z dnia 27 listopada 2015 r.,
a następnie zmieniony uchwałą Nr XX/103/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 stycznia 2016 r.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Zarządzenia
Nr 107/2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 września 2015 r. W trakcie przeprowadzonych
konsultacji, ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających
w sferze pożytku publicznego wpłynęła jedna propozycja, złożona przez Fundacje
Logopedyczną „Powiem Więcej”. Dotyczyła ona rozszerzenia zakresu zadań o Naukę
Edukację Oświatę i Wychowanie w ramach priorytetu wymienionych w rozdziale VI
Programie współpracy. Z przebiegu konsultacji sporządzono protokół.
Współpraca o charakterze finansowym
Na wykonanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Lipowa na 2016 rok przeznaczono
kwotę 102 300,00 zł.
W 2016 roku ogłoszono 2 konkursy ofert na realizację zadań ujętych w Programie.
Pierwszy konkurs zostały ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej
oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Lipowa w dniu 8 stycznia 2016 r. Nabór ofert trwał do 10
lutego 2016 r. Konkurs dotyczył zadań:
1. Kultura Ochrona Dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2. Kultura fizyczna i sport
3. Pomoc społeczna
4. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Drugi konkurs również został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Lipowa w dniu 23 marca 2016 r. Nabór ofert
trwał do 13 kwietnia 2016 r. Konkurs dotyczył wybór operatora konkursu w ramach
regrantingu na realizację w formie wsparcia, zadań publicznych.
W pierwszym konkursie wpłynęło 25 ofert. Zgodnie z procedurą konkursową określoną
w Programie współpracy, oferty zostały zweryfikowana pod względem formalnym
i merytorycznym. Sześciu Oferentów nie dostało dofinansowania.
W drugim konkursie wpłynęła 1 oferta. Zgodnie z procedurą konkursową określoną
w Programie współpracy, oferta zostały zweryfikowana pod względem formalnym
i merytorycznym i zaopiniowana pozytywnie.
W 2016 roku została złożona jedna oferta w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przyznane kwoty dotacji zostały wykorzystane w 100%. Nie nastąpiło jej zmniejszenie, ani
zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Gminy.
Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w drodze otwartego konkursu ofert oraz w
trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, tzw. małe granty z
pominięciem otwartego konkursu ofert, Gmina Lipowa zaplanowała kwotę: 102 300,00 zł
według następującego podziału:
1. Kwota 97 000, 00 zł – otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
2. Kwota 1 800, 00 zł – art. 19a ustawy tzw. małe granty.
3. Kwota 3 500, 00 zł - otwarty konkurs ofert na wybór operatora Konkursu na realizację
zadań publicznych w formie wsparcia w ramach REGRANTINGU.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH W
RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2016 R

Zadanie nr 1: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (20 000,00 zł)

Lp
.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Ziemi Lipowskiej

"Śliwkowy zawrót głowy"

20 000,00 zł

2

Stowarzyszenie Miłośników
Oscypka

"Uczestnictwo wykonawców z Lipowej i
promocja Gminy Lipowa podczas imprezy
FolkerFest 2016 w Żywcu"

0,00 zł

Zadanie nr 2: Kultura fizyczna i sport (30 000,00 zł)
Lp
.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna

"Prowadzenie druzyny piłki recznej
dziewcząt"

2 000,00 zł

2

LKS "SOKÓŁ" Słotwina

"Upowrzechnianie kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodziezy i dorosłych, poprzez
prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach
sportu"

9 000,00 zł

3

LKS LEŚNA

"Szkolenie sportowe oraz piłkarskie, udział w
rozgrywkach ligowych. Sport jako promocja
naszej Gminy"

10 000,00 zł

4

LKS "SKRZYCZNE" Lipowa

"Jeśli siedzisz i marudzisz - przyjdź i zagraj z
nami!"

9 000,00 zł

5

GUKS "SUKCES" Lipowa

"Udział dzieci i młodziezy w ogólnopolskiej
imprezie sportowej - Wielka Przygoda z
minikoszykówką Koszalin 2016"

0,00 zł

6

Ochotnicza Straż Pożarna w
Siennej

"Impreza sportowo - rekreacyjna dla
seniorów z Sołectwa Sienna"

0,00 zł

"W Ostrem wieje i się dzieje….."

0,00 zł

SUMA:

30 000,00 zł

7 Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrem

Zadanie nr 3: Pomoc społeczna (2 500,00 zł)
Lp
.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Gminny w Lipowej

"Żywność dla najuboższych oraz
zagrozonych wykluczeniem
społecznym"

2 500,00 zł

Zadanie nr 4. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień ( 40 000,00 zł)
Lp
.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Parafia Rzymskokatolicka św. Michała
Archaniło w Leśnej

"Wakacje z szansą"

6 000,00 zł

2

Parafia Rzymskokatolicka w Słotwinie

"Bezalkoholowy Festyn Rodzinny"

3 000,00 zł

3

Parafia Rzymskokatolicka w Lipowej

"Festyn bezalkoholowy- Dzień Dziecka"

6 000,00 zł

4

Parafia Rzymskokatolicka w Lipowej

"Wyjazd w okresie wakacyjnym dla dzieci i
mlodziezy"

5 000,00 zł

5

LKS "Skrzyczne" Lipowa

"Wyloguj się! Włącz Kompa! Idz na
trening"

3 000,00 zł

6

LKS Leśna

"Promocja sportu jako alternatywa w
przeciwdziałaniu patologiom społecznym"

4 000,00 zł

7

LKS Sokół w Słotwinie

"Organizacja czasu wolnego dla dzieci i
młodziezy z elementami profilaktyki,
propagujace zdrowy styl życia"

3 000,00 zł

8

Towarzystwo Sportowe "UNIDED"
Żywiec

"Piłka nożna - lubię to"

2 000,00 zł

9

UKS "AJAX" Leśna

"Prowadzenie treningów piłki noznej i
rozgrywanie meczy w III Lidze
Wojewódzkiej z propagowaniem zdrowego
stylu życia"

3 000,00 zł

10

Ochotnicza Straż Pożarna w Siennej

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w
ramach działańsportowo-pożarniczych dla
dzieci i młodzieży z Młodziezowych Drużyn
Pożarniczych działajacych w OSP w
Siennej"

3 000,00 zł

11

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrem

"W Ostrem się dzieje……."

2 00,00 zł

12

Stowarzyszenie Ziemi Lipowskiej

"Klub matki i dziecka"

0,00 zł

"Parafiada"

0,00 zł

"Radość z trzeźwego zycia"

0,00 zł

SUMA

40 000,00 zł

13 Parafia Rzymsko-Katolicka w Słotwinie
14

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż

Organizacja pozarządowa

Nazwa zadania

Kwota udzielonej dotacji

Żywiecka Fundacja Rozwoju

REGRANTING

3 500,00 zł

Zadanie nr 5: Nauka, edukacja i wychowanie
Lp
.

Nazwa organizacji

1 Fundacja Logopedyczna "Powiem więcej"

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

"Logopedyczne "więcej" na start stymulacja rozwoju dziecka w wieku
niemowlęcym i przedszkolnym"

4 500,00 zł

SUMA

4 500,00 zł

Operator konkursu w ramach regrantingu.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH W RAMACH
art. 19a tzw. małych grantów w 2015 roku
Organizacja
pozarządowa

Zakres zadania

Kwota udzielonej
dotacji

Kwota wykorzystana
przez organizacje

Gminny Uczniowski
Klub Sportowy
„Sukces” Lipowa

Kultura fizyczna i
sport

1 800, 00 zł

1 800, 00 zł

Współpraca pozafinansowa Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku polegała w szczególności
na:
•

konsultacji aktu normatywnego dotyczącego sfer współpracy (Roczny Program
Współpracy);

•

promocji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe;

•

wspólnej organizacji imprez i realizacji programów;

•

organizowaniu przez Urząd bezpłatnych szkoleń i konsultacji;

•

wzajemnej wymianie informacji będącej podstawą dobrej współpracy i prawidłowego
diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców.

PODSUMOWANIE
Organizacje pozarządowe pomimo wsparcia ze strony Urzędu Gminy Lipowa potrzebują dalej
pomocy na etapie pisania ofert i sprawozdań z realizacji zadań oraz prowadzenia dokumentacji
niezbędnej do prawidłowego rozliczenia dotacji, sprawozdawczości, spełniania obowiązków
statystycznych czy podatkowych, jak również obowiązku prowadzenia księgowości w sposób
należyty.

Sporządziła:
Małgorzata Michalska-Gąsiorek

