Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Miejskiej Kościan w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Kościan, kwiecień 2015 r.
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I.

Wstęp

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z nieodłącznych
elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Do jej podstawowych celów
należy poprawa warunków życia mieszkańców, zapewnienie możliwości poszerzania aktywności
społecznej oraz czynnego uczestnictwa w życiu miasta. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2014 r. Dz. U. poz. 1118 ze zm.) jednostka
samorządu terytorialnego prowadzi współpracę z organizacjami i podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy, a współpraca ta powinna odbywać się z zachowaniem zasad: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Niniejsze sprawozdanie jest wypełnieniem art. 5a ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, który stanowi, że
„organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego
roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za
rok poprzedni”.

II.

Tworzenie, konsultacje i uzgodnienia programu współpracy na 2014 roku

Prace nad konsultowaniem dokumentu rozpoczęły się III kwartale 2013 roku i były prowadzone
zgodnie z uchwałą XLV/477/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 października 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.
Informacja o konsultacjach została zamieszczona:
1. na stronie internetowej: www.koscian.pl
2. w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.wokkiss.pl
Na spotkaniu z Radą Sportu i Zespołem Konsultacyjnym w dniu 8 października 2013 roku projekt
programu zaopiniowano pozytywnie i uchwałą nr XXVII/278/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28
listopada 2013 roku został przyjęty do realizacji.

III. Współpraca finansowa
Do finansowych form współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi należy
w szczególności zlecenie realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert.
W dniu 4 grudnia 2013 roku Burmistrz Miasta Kościana ogłosił konkurs na wykonywanie
w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, kultury, sztuki i ochrony dóbr
kultury, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i
promocji zdrowia oraz ochrony zwierząt.
Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzeniem nr
506/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. Burmistrz Miasta Kościana powołał komisję konkursową, która
opiniowała oferty pod względem merytorycznym, oceniała możliwości realizacji zadania przez
organizacje pozarządowe oraz wartość merytoryczną projektu.
28 stycznia 2014 r. Zarządzeniem nr 523/14 Burmistrz dokonał ostatecznego rozstrzygnięcia
otwartego konkursu.
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Tabela nr 1: Otwarty konkurs ofert w poszczególnych obszarach w 2014 roku

Lp.

Zakres realizowanego zadania

Liczba złożonych
ofert

Liczba ofert
rozpatrzonych
pozytywnie

Wysokość przyznanych
dotacji

1

Pomoc społeczna

5

5

10.000,00

2

24

20

93.000,00

65

59

310.000,00

4

Kultura, sztuka i ochrona dóbr
kultury
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo

12

10

12.000,00

5

Ochrona i promocja zdrowia

24

21

32.000,00

6

Ochrona zwierząt

1

1

1.800,00

132

116

458.800,00
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RAZEM

Spośród 132 złożonych ofert do realizacji wybrano 116 projektów, natomiast 16 ofert zostało
odrzuconych z powodu:
 oferta otrzymała mniej niż 50% możliwych do uzyskania punktów – 2 oferty
 charakter zaproponowanego zadania nie jest zgodny z ogłoszeniem konkursu - 3 oferty,
 braku środków - 10 ofert,
 oferta wpłynęła po terminie – 1 oferta.
Efektem końcowym przeprowadzonej procedury były następujące działania:
 51 podmiotów otrzymało środki finansowe w formie dotacji;
 podpisano 115 umów;
 łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 457.600,00 zł.
 mimo pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu 1 podmiot odstąpił od realizacji zadania –
wysokość przyznanej dotacji oraz przewidywane zaangażowanie środków własnych nie
pozwoliłyby temu podmiotowi na pełną realizację zadania (finansowa wartość zadania
znacznie przekraczała wysokość środków możliwych do zaangażowania); wysokość
niewydatkowanych z tego tytułu środków – 1.200,00 zł.
Wykres nr 1: Liczba złożonych oraz pozytywnie rozpatrzonych ofert w latach 2009 - 2014
133
119
108 105
95
82

2009

80

132
116

111

111

90

2010

liczba złożonych ofert

2011

2012

2013

2014

liczba ofert rozpatrzonych pozytywnie

3

Kolejną formą współpracy finansowej Gminy Miejskiej Kościana z organizacjami pozarządowymi jest
oddanie w najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych na cel prowadzonej działalności
pożytku publicznego. Zasady takiego najmu szczegółowo określa Zarządzenie nr 511/13 Burmistrza
Miasta Kościana z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego
oraz opłat z tego tytułu.

IV. Środki finansowe zaplanowane i wydatkowane z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na
realizację w omawianym roku zadań publicznych
Na rok 2014 na realizację zadań publicznych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu
zaplanowano 462.800,00 zł. Ostatecznie po rozstrzygnięciu konkursu Burmistrz Miasta Kościana
przyznał organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym dotacje w łącznej
kwocie 458.800,00 zł, które wykorzystano w 99,52%.
Wykorzystanie środków w poszczególnych obszarach działania organizacji pozarządowych zawiera
poniższa tabela:
Tabela nr 2: Wysokość środków finansowych w obszarach pożytku publicznego na realizację zadań w 2014 roku
Lp.

Nazwa obszaru z Programu
współpracy na 2014 rok

Planowana
kwota dotacji

Przyznana
kwota dotacji

Wykorzystanie
dotacji

Procentowe
wykorzystanie
środków

1.

Pomoc społeczna

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100%

2.

93.000,00

93.000,00

92.990,00

99,99%

310.000,00

310.000,00

308.903,62

99,65%

4.

Kultura, sztuka i ochrona dóbr
kultury
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo

16.000,00

12.000,00

12.000,00

100%

5.

Ochrona i promocja zdrowia

32.000,00

32.000,00

30.800,00

96,25%

6.

Ochrona zwierząt

1.800,00

1.800,00

1.800,00

100%

462.800,00

458.800,00

456.493,62

99,50%

3.

RAZEM

W tabeli uwzględniono stan na dzień 31 marca 2015 roku.

Wykres nr 2: Wysokość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w latach 2012 - 2014

2014

458 800,00 zł

2013

2012

447 450,00 zł

346 800,00 zł

Zlecenie realizacji zadań Gminy Miejskiej Kościan organizacjom pozarządowym oraz innym
podmiotom uprawnionym w 2014 roku następowało w dwóch formach:
 powierzenia wykonania zadania publicznego – udzielenie dotacji na sfinansowanie
kosztów jego realizacji,
 wspierania wykonania zadania publicznego – dofinansowanie kosztów realizacji.
4

W ramach otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym powierzono realizację 9 zadań, w
tym z zakresu: kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury – 1 zadanie, wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej – 7 zadań, promocji i ochrony zdrowia – 1 zadanie; przyznano na ten cel dotacje w
kwocie 51.100,00 zł, co stanowiło 7,83 % zadań publicznych realizowanych w omawianym roku
przez organizacje pozarządowe.
W formie wspierania realizacji wykonania zadań publicznych przyznano 407.700,00 zł, co stanowiło
92,17% zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Wykres nr 3: Podział zlecenia przez Gminę Miejską Kościan realizacji zadań publicznych

powierzenie;
51 100,00 zł

wsparcie;
407 700,00 zł

V.

Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Gmina Miejska Kościan współpracowała z organizacjami pozarządowymi nie tylko w sferze
finansowej poprzez zlecanie zadań publicznych, ale również na płaszczyźnie pozafinansowej.
Współpraca obejmowała między innymi:
1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje przeprowadzono na podstawie uchwały nr XLV/477/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia
28 października 2010 roku w sprawie określania 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 tych organizacji.
Konsultacje projektu programu współpracy trwały od 15.10.2013 roku do 29.10.2013 roku. Informacje
o przeprowadzanych konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz
przesłano do Zespołu Konsultacyjnego oraz Rady Sportu. W trakcie konsultacji nie zgłoszono uwag
do przedstawionego projektu.
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2. Honorowe patronaty
W 2014 roku Burmistrz Miasta Kościana na wniosek organizacji pozarządowych honorowym
patronatem objął dwa zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe:
 Polski Komitet Pomocy Społecznej – Wielkopolski Zarząd Wojewódzki – Poznań zadanie pn.
„Rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedza o sztuce i
sztuką: przegląd amatorskich zespołów Miasta i Gminy Kościan – „Retro zawsze na topie”,
 Fundacja Piotra Reissa zadanie pn. „Turniej Mikołajkowy Reiss Cup”.
3. Publikowanie na stronie internetowej miasta ważnych dla podmiotów informacji
Na stronie internetowej można znaleźć: informacje o otwartych konkursach ofert, wynikach konkursu,
informacje o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, informacje o
szkoleniach skierowanych dla organizacji. W 2014 roku przeprowadzono następujące szkolenia:
„Fundraising – zdobywanie funduszy na działania organizacji”, „Monitoring i ewaluacja zadań
publicznych realizowanych przez NGO”. Na stronie publikowane były również informacje dotyczące
przedsięwzięć (projektów) realizowanych przez podmioty.
4. Przekazania podmiotom materiałów promocyjnych miasta
W ramach współpracy pozafinansowej działalność podmiotów wspierana była również poprzez
nieodpłatne przekazanie materiałów promocyjnych miasta oraz nagród w formie pucharów, które
wykorzystywano na potrzeby organizowanych konkursów, festynów, zawodów, okolicznościowych
spotkań.

VI. Ewaluacja Programu
Lp.

Wielkość miernika

Mierniki

1

liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

2

liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach otwartych konkursów ofert

3

liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje

4

liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych

115

5

liczba organizacji realizujących zadania na podstawie zawartych umów

51

6

liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane

1

7
8

1
132
0

wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na
realizację zadań
łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w
realizację zadań publicznych

458.800,00
160.325,84

Ponadto w 2014 roku na podstawie uchwały nr XI/110/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24
listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju
sportu na terenie Gminy Miejskiej Kościan ogłoszono konkurs, w ramach którego przyznano łącznie
360.000,00 złotych na realizację 17 z 23 zgłoszonych projektów.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
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