Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Miejskiej Kościan w 2015 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, maj 2016 r.
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I.

Wstęp

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z nieodłącznych
elementów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Podstawowym celem tej współpracy jest poprawa
warunków życia mieszkańców gminy, zapewnienie możliwości poszerzania aktywności społecznej
oraz czynnego uczestnictwa w życiu miasta i zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 ze zm.) 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 31 maja 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 2015 rok

Prace nad konsultowaniem dokumentu rozpoczęły się III kwartale 2014 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 w dniu 7 października 2014 roku i Zespołem Konsultacyjnym w dniu 8
października 2014 roku projekt programu zaopiniowano pozytywnie i uchwałą Nr XXXIV/374/14
Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 2014 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 12 stycznia 2015 roku Burmistrz Miasta Kościana ogłosił konkurs na wykonywanie
w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej; kultury, sztuki i ochrony dóbr
kultury; rekreacji turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony
zwierząt. Na realizację zadań publicznych zaplanowano kwotę w wysokości 164.000,00 zł.
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Tabela nr 1: Otwarty konkurs ofert w poszczególnych obszarach w 2015 roku

Lp.

Zakres realizowanego zadania

Liczba złożonych
ofert

Liczba ofert
rozpatrzonych
pozytywnie

Wysokość przyznanych
dotacji

1

Pomoc społeczna

2

2

9.000,00

2

Kultura, sztuka i ochrona dóbr
kultury
Rekreacja, turystyka i

22

19

94.000,00

18

16

18.000,00

3

krajoznawstwo

4

Ochrona i promocja zdrowia

26

23

35.000,00

5

Ochrona zwierząt

1

1

3.000,00

69

61

159.000,00

RAZEM

Spośród 69 złożonych ofert do realizacji wybrano 61 projektów, natomiast 8 ofert zostało
odrzuconych z powodu:
 braku środków - 6 ofert,
 niespełnienia wymogu ogłoszenia konkursu ofert – 2 oferty – każdy podmiot mógł złożyć
maksymalnie trzy oferty. W przypadku przekroczenia przez oferenta wskazanego limitu
ofert możliwych do złożenia, ocenie podlegała tylko taka liczba ofert, jaka została
określona w ogłoszeniu; o wyborze ofert do oceny decydowała kolejność wpływu do
urzędu.
Efektem końcowym przeprowadzonej procedury były następujące działania:
 33 podmioty otrzymały środki finansowe w formie dotacji;
 podpisano 60 umów;
 łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 158.200,00 zł;
 mimo pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu 1 podmiot odstąpił od realizacji zadania –
wysokość niewydatkowanych z tego tytułu środków – 800,00 zł.
Wykres nr 1: Liczba złożonych oraz pozytywnie rozpatrzonych ofert w latach 2010 - 2015
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Dysproporcja wynikająca z liczby złożonych ofert w 2015 roku w stosunku do ubiegłych lat
spowodowana jest wyłączeniem z realizacji zadań publicznych sfery „wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej”. Kluby sportowe mogły złożyć swe oferty w konkursie 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.
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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 określało Zarządzenie nr 10/14 Burmistrza
Miasta Kościana z dnia 17 grudnia 2014 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 realizację w 2015 roku zadań publicznych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu
zaplanowano 164.000,00 zł. Ostatecznie po rozstrzygnięciu konkursu Burmistrz Miasta Kościana
przyznał organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym dotacje w łącznej
kwocie 159.000,00 zł, co stanowiło w 96,95% zaplanowanych środków.
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 2015 roku*
Lp.

Nazwa obszaru z Programu
współpracy na 2015 rok

1

Przyznana
kwota dotacji

Wykorzystanie
dotacji

Procentowe
wykorzystanie
środków

3

4

5

6 (5:4)

1.

Pomoc społeczna

14.000,00

9.000,00

9.000,00

100%

2.

Kultura, sztuka i ochrona dóbr
kultury
Rekreacja, turystyka i

94.000,00

94.000,00

93.200,00

99,15%

18.000,00

18.000,00

18.000,00

100%

3.

2

Planowana
kwota dotacji

krajoznawstwo

4.

Ochrona i promocja zdrowia

35.000,00

35.000,00

35.000,00

100%

5.

Ochrona zwierząt

3.000,00

3.000,00

3.000,00

100%

164.000,00

159.000,00

158.200,00

99,50%

RAZEM

*w tabeli uwzględniono stan na dzień 31 marca 2016 roku
Wykres nr 2: Wysokość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w latach 2013 - 2015

2015

2014

2013

159 000,00 zł

458 800,00 zł

447 450,00 zł

Zlecenie realizacji zadań Gminy Miejskiej Kościan organizacjom pozarządowym oraz innym
podmiotom uprawnionym w 2015 roku następowało w dwóch formach:
 powierzenia wykonania zadania publicznego – udzielenie dotacji na sfinansowanie
kosztów jego realizacji,
 wspierania wykonania zadania publicznego – dofinansowanie kosztów realizacji.
W ramach otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym powierzono realizację 4 zadań, w
tym z zakresu: kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury – 2 zadania, promocji i ochrony zdrowia – 2
zadania, co stanowiło 6,67 % zadań publicznych realizowanych w omawianym roku przez organizacje
pozarządowe, a przyznano na ten cel dotacje w wysokości 23.200,00 zł.
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Wykonanie zadań w formie wspierania stanowiło 93,33% zadań publicznych realizowanych przez
organizacje pozarządowe, a przyznano na ten cel dotacje w wysokości 134.200,00 zł,.
Wykres nr 3: Podział zlecenia przez Gminę Miejską Kościan realizacji zadań publicznych

powierzenie;
23 200,00 zł

wsparcie;
134 200,00 zł

V.

Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

W 2015 roku współpraca obejmowała między innymi:
1. Honorowe patronaty
W 2015 roku Burmistrz Miasta Kościana na wniosek organizacji pozarządowych
patronatem objął dwa zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe.

honorowym

2. Publikowanie informacji na stronie internetowej miasta
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. Na stronie publikowane były również informacje dotyczące
przedsięwzięć (projektów) realizowanych przez podmioty.
3. 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.
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VI. Ewaluacja Programu
Lp.

Wielkość miernika

Mierniki

1

liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert

1

2

liczba ofert złożonych przez organizacje w ramach otwartych konkursów ofert

68

3

liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje

1

4

liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych

60

5

liczba organizacji realizujących zadania na podstawie zawartych umów

33

6

liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane

1

7
8

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

158.200,00
241.025,77

Ponadto w 2015 roku Burmistrz Miasta Kościana ogłosił:
 otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku przez organizację pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalności pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej
Kościan z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych. Spośród 3 złożonych ofert wybrano 1 projekt i przyznano na ten cel łącznie
180.480,00 złotych,
 konkurs 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 w ramach którego przyznano łącznie 700.000,00
złotych na realizację 38 z 42 zgłoszonych projektów.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
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