Pawłowice, dnia 28 kwietnia 2015 roku
Sprawozdanie
z realizacji Programu Współpracy Gminy Pawłowice
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
I. Wstęp
Program współpracy Gminy Pawłowice z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XXXI/388/2013
z dnia 22 października 2013 roku.
Podstawowym założeniem programu było zapewnienie efektywnego wykonywania
zadań własnych Gminy, wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie w realizację
tych zadań organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego, zwanych w dalszej części sprawozdania Podmiotami programu.

II. Zlecanie organizacjom zadań poprzez powierzanie i wspieranie wykonywania
zadań publicznych.
Podstawową formą współpracy Gminy Pawłowice z Podmiotami Programu jest
zlecanie im do realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie poprzez:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji;
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na
dofinansowanie ich realizacji;
c) małe granty na podstawie art. 19a ustawy.
W 2014 roku zostało ogłoszonych pięć konkursów na realizację zadań publicznych
w obszarach:
Lp.
1.

2.

3.

Obszary
Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej

Turystyka
i krajoznawstwo
Kultura, sztuka,
ochrona dóbr
kultury i
dziedzictwa
narodowego

Przeciwdziałanie
uzależnieniom
i
patologiom
społecznym

Rodzaj zadania
szkolenie dzieci i młodzieży w różnych
dyscyplinach sportu
organizacja imprez sportowych
organizacja zajęć sportowych
organizacja zajęć w zakresie sportu
w okresie ferii zimowych i wakacji
letnich dla dzieci i młodzieży
organizacja obozów w okresie
ferii
zimowych i wakacji letnich dla dzieci
i młodzieży
Sekcja mistrzowska w dyscyplinach:
- lekkoatletyka
- pływanie
organizacja wycieczek, wyjazdów
organizacja imprez o tematyce kultury
i sztuki
organizacja zajęć, kursów, warsztatów
i tym podobnych o tematyce kultury
i sztuki
organizacja zajęć w zakresie kultury
i sztuki w okresie ferii zimowych
i wakacji letnich dla dzieci i młodzieży
organizacja wycieczek, wyjazdów
Realizowanie
długoterminowych
programów
profilaktycznych
o charakterze uniwersalnym dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Pawłowice
poprzez zajęcia w czasie wakacji

1

Budżet

507.200,00 zł.

34.000,00 zł.

15.000,00 zł.

4

Ochrona
i
promocja
zdrowia

prowadzenie działań z zakresu edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowego stylu
życia poprzez organizację wydarzeń
lokalnych skierowanych do wszystkich
mieszkańców Gminy Pawłowice lub
wybranej docelowo grupy społecznej

5.000,00 zł.

Pierwszy konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze: wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa ogłoszono 22 listopada 2013 roku.
Do 16 grudnia 2013 roku wpłynęło 80 ofert, w tym:
1. W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a)

17 ofert na szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu
obejmujące treningi, udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach oraz
utrzymanie bazy sportowej,

b)

24 oferty na organizację imprez,

c)

5 ofert na zajęcia w zakresie sportu w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,

d)

7 ofert na organizację obozów sportowych w okresie ferii zimowych i wakacji
letnich,

e)

9 ofert na organizację zajęć sportowych.

2. W obszarze upowszechniania kultury i sztuki - 8 ofert.
3. W obszarze turystyki i krajoznawstwa- 10 ofert.
Do oceny ofert w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
powołano Komisję Oceniającą w składzie określonym Zarządzeniem nr OI.0050.133.2013
z dnia 27 grudnia 2013 r. W dniu 30 grudnia 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie
Komisji Oceniającej oferty. Po analizie złożonych ofert ustalono, że wszystkie oferty
spełniają warunki formalne. Na podstawie dokonanej oceny formalnej, merytorycznej
i rachunkowej Komisja Oceniająca zarekomendowała Wójtowi 28 ofert do przyznania
dotacji na realizację zadań publicznych. Zarządzeniem nr OI.0050.134.2013 z dnia
30 grudnia 2013 r. przyznano dotacje na realizację następujących zadań publicznych:
a)
„Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu”- 17 szkoleń
na łączną kwotę 184.080,00 zł,
b) „Organizacja obozu w okresie ferii zimowych”- 1 organizacja na kwotę 900,00 zł,
c) „Organizacja zajęć w zakresie sportu w okresie ferii zimowych”- 1 organizacja
na kwotę 2.010,00 zł,
d) „Organizacja zajęć sportowych”- 9 organizacji na łączną kwotę 36.640,00 zł.

22 stycznia 2014 r. odbyło się drugie spotkanie Komisji Oceniającej oferty
w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa powołanej Zarządzeniem
nr OI.0050.6.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. Po analizie złożonych ofert ustalono,
że wszystkie oferty spełniają warunki formalne Na podstawie dokonanej oceny formalnej,
merytorycznej i rachunkowej Komisja Oceniająca zarekomendowała Wójtowi 52 oferty
do przyznania dotacji na realizację zadań publicznych. Zarządzeniem nr OI.0050.8.2014
z dnia 22 stycznia 2014 r. przyznano dotacje na realizację następujących zadań
publicznych:
a) „Organizacja obozów w okresie wakacji letnich”- 6 organizacji na łączną kwotę
24.080,00 zł,
b) „Organizacja zajęć w zakresie sportu w okresie wakacji letnich”- 4 organizacje na
kwotę 5.530,00 zł,
c) „Organizacja imprez sportowych”- 24 imprezy na łączną kwotę 86.300,00 zł,
d) „Organizacja wycieczek, wyjazdów” z zakresu turystyki i krajoznawstwa- 10
organizacji pozarządowych na łączną kwotę 25.200,00 zł,
e) „Organizacja imprez o tematyce kultury i sztuki”, „Organizacja zajęć w zakresie
kultury i sztuki w okresie ferii zimowych i wakacji letnich”, „organizacja wycieczek,
wyjazdów”- 8 zadań na łączną kwotę 31.300,00 zł,
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Tabela nr 1
Zestawienie realizowanych zadań w ramach pierwszego konkursu
Dyscyplina/ nazwa zadania ,
l.p
Oferent
Wysokość przyznanej dotacji
Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu
Od stycznia do czerwca, utrzymanie boiska od stycznia do sierpnia 2014
Dyscyplina sportu: Ju- jitsu
1
UKS BUDO
8.190,00 zł
Dyscyplina sportu: Kung- fu wu- shu
2
UKS BUDO
7.700,00 zł
3

STOWARZYSZENIE SZACHOWE
GMINY PAWŁOWICE

4

GKS PNIÓWEK 74

5

LKS KRZYŻOWICE

6

UKS WOJAN

Dyscyplina sportu: Szachy
8.000,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
23.100,00 zł
Utrzymanie boiska: 28.000,00 zł
Łącznie dotacja: 51.100,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
4.680,00 zł
Utrzymanie boiska: 3.500,00 zł
Łącznie dotacja: 8.180,00 zł
Dyscyplina sportu: Koszykówka
5.940,00 zł

7

LKS STRAŻAK PIELGRZYMOWICE

8

KS ALPINO

9

KS ALPINO

10

MKS PROMYK

11

GUKS GWAREK

Dyscyplina sportu: Piłka nożna
13.200,00 zł
Utrzymanie boiska: 2.000,00 zł
Łącznie dotacja: 15.200,00 zł
Dyscyplina sportu: Pływanie, tenis ziemny,
wspinaczka
10.530,00 zł
Dyscyplina sportu: Gimnastyka, biegacze
7.020,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
2.200,00 zł
Utrzymanie boiska: 3.000,00 zł
Łącznie dotacja: 5.200,00 zł
Dyscyplina sportu: Koszykówka
3.630,00 zł

12

KS PAWŁOWICE

Dyscyplina sportu: Karate Kyokushin
5.460,00 zł

13

UKS JUDO

14

UKS AQUATICA

15

KS WARSZOWICE

16

UKS WARSZOWICE

17

GKS FUTSAL

Dyscyplina sportu: Judo
6.630,00 zł
Dyscyplina sportu: Pływanie
21.120,00 zł
Dyscyplina sportu: Curling
4.290,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
8.250,00 zł
Utrzymanie boiska: 4.000,00 zł
Łącznie dotacja: 12.250,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
3.640,00 zł

Organizacja obozów w okresie ferii zimowych
Od 20 stycznia 2014 do 20 luty 2014
18

GUKS GWAREK

Dyscyplina sportu: Koszykówka
900,00 zł
3

Organizacja zajęć w zakresie sportu w okresie ferii zimowych
Od 20 stycznia 2014 do 20 luty 2014
19

Stowarzyszenie „Aktywne kobiety na Zajęcia w różnych dyscyplinach sportu
rzecz rozwoju wsi”
2.010,00 zł

Organizacja zajęć sportowych
Od stycznia do grudnia 2014
20

UKS BUDO

21

GKS PNIÓWEK 74

22

KRS TKKF ROZWÓJ

23

LKS KRZYŻOWICE

24

MKS PROMYK

25

KS PAWŁOWICE

26

UKS JUDO

27

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Warszowic

28

GKS FUTSAL

Dyscyplina sportu: Samoobrona
4.000,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
6.480,00 zł
Dyscyplina sportu: Tenis, Siatkówka, Piłka
nożna
8.580,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
1.960,00 zł
Utrzymanie boiska: 300,00 zł
Łącznie dotacja: 2.260,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
3.420,00 zł
Utrzymanie boiska: 2.000,00 zł
Łącznie dotacja: 5.420,00 zł
Dyscyplina sportu: Karate Kyokushin
3.200,00 zł
Dyscyplina sportu: Aerobik
2.200,00 zł
Dyscyplina sportu: Aerobik i zumba
2.400,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
2.100,00 zł

Organizacja obozów w okresie wakacji letnich
Od lipca do sierpnia 2014
Dyscyplina sportu: Ju- jitsu, kung- fu wu29
UKS BUDO
shu
3.000,00 zł - REZYGNACJA
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
30
GKS PNIÓWEK 74
4.500,00 zł
31

UKS WOJAN

Dyscyplina sportu: Koszykówka
2.400,00 zł

32

GUKS GWAREK

Dyscyplina sportu: Koszykówka
1.980,00 zł

33

UKS AQUATICA

Dyscyplina sportu: Pływanie
8.000,00 zł

34

UKS WARSZOWICE

Dyscyplina sportu: Piłka nożna
4.200,00 zł - REZYGNACJA

Organizacja zajęć w zakresie sportu w okresie wakacji letnich
Od lipca do sierpnia 2014
Zajęcia sportowe
35
UKS BUDO
700,00 zł
36

GKS PNIÓWEK 74

37

LKS STRAŻAK PIELGRZYMOWICE

38

UKS AQUATICA

Dyscyplina sportu: Piłka nożna
2.000,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
1.540,00 zł
Utrzymanie boiska: 90,00 zł
Łącznie dotacja: 1.630,00 zł
Dyscyplina sportu: Pływanie
1.200,00 zł
4

Organizacja imprez sportowych
Od stycznia do grudnia 2014
39

STOWARZYSZENIE SZACHOWE
GMINY PAWŁOWICE

40

STOWARZYSZENIE SZACHOWE
GMINY PAWŁOWICE

41
42
43
44

45
46
47
48
49
50

51

52
53
54
55

56

57
58
59
60

GKS PNIÓWEK 74
KRS TKKF ROZWÓJ
KRS TKKF ROZWÓJ
KRS TKKF ROZWÓJ

KRS TKKF ROZWÓJ
KRS TKKF ROZWÓJ
KRS TKKF ROZWÓJ
UKS WOJAN
LKS STRAŻAK
GUKS GWAREK

KS ALPINO

GUKS GWAREK
UKS AQUATICA
UKS AQUATICA
KS WARSZOWICE

LKUKS PSZCZYNA

GKS FUTSAL

„Turnieje Szachowe w Gminie Pawłowice”
4.900,00 zł

„XV
Międzynarodowy
Otwarty
Nocny
Maraton
Szachowy
o
Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice”
4.800,00 zł
„Turnieje Piłkarskie GKS PNIÓWEK 74”
7.300,00 zł
„Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej
z Okazji Święta Niepodległości”
1.100,00 zł
„Gminny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn”
1.980,00 zł
„Gminny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej
Mężczyzn”
1.820,00 zł
„Wiosenny Gminny Turniej Piłki Nożnej
Amatorów”
2.000,00 zł
„Gminna Liga Tenisa Stołowego”
2.010,00 zł
„Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej
Oldbojów”
1.610,00 zł
„Puchar Wojan CUP”
4.400,00 zł
„Turniej Gminnej Ligi Skata Sportowego”
2.000,00 zł
„III
Ogólnopolski
Turniej
koszykówki
chłopców”
1.800,00 zł
„Organizacja
VII
Mistrzostw
Gminy
Pawłowice w Narciarstwie Alpejskim”
4.700,00 zł - REZYGNACJA
„VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki
Dziewcząt”
1.800,00 zł
„V miting Pływacki”
12.300,00 zł
„Dzień Dziecka”
4.800,00 zł
„Organizacja imprez sportowych- curling”
5.000,00 zł
„
Międzynarodowy
Wyścig
Kolarski”
Kryterium uliczne o Puchar Wójta Gminy
Pawłowice”
4.000,00 zł - REZYGNACJA
„Halowy Puchar Polski”
2.000,00 zł - REZYGNACJA

GKS FUTSAL

„Turniej o puchar regionów w futsalu”
1.110,00 zł

GKS FUTSAL

„Turniej futsalu”
1.100,00 zł

GKS FUTSAL

„Puchar Ligi PLF, Mecz o Superpuchar”
1.870,00 zł
5

61
62

GKS FUTSAL
Stowarzyszenie Aktywne kobiety
na rzecz rozwoju wsi

„Pawłowicka Liga Futsalu”
8.800,00 zł
„Organizacja imprez sportowych”
3.100,00 zł

Organizacja wycieczek, wyjazdów z turystyki i krajoznawstwa
Od stycznia do grudnia 2014
63
64
65
66

67

UKS BUDO
KGW PIELGRZYMOWICE
PTTK Gminne Koło w Pawłowicach
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddział
Miejski Jastrzębie Zdrój
Koło nr 5 w Pawłowicach
Stowarzyszenie „Aktywne kobiety
na rzecz rozwoju wsi”-

2.000,00 zł
1.200,00 zł - REZYGNACJA
10.000,00 zł
4.200,00 zł
Kotlina Kłodzka
1.200,00 zł

68

Stowarzyszenie „Aktywne kobiety
na rzecz rozwoju wsi”

Kraków, Wieliczka
600,00 zł

69

Stowarzyszenie „Aktywne kobiety
na rzecz rozwoju wsi”

Wycieczki górskie
3.000,00 zł

70

Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Sołectwa Warszowice

Wrocław i okolice
1.800,00 zł

71

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Warszowic-

Beskid Śląski
600,00 zł
Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
72
Czarnego Pstrąga
Warszowic
600,00 zł - REZYGNACJA
Organizacja imprez o tematyce kultury i sztuki; Organizacja zajęć w zakresie
kultury i sztuki w okresie wakacji letnich; Organizacja wycieczek, wyjazdów
Od stycznia do grudnia 2014
Stowarzyszenie Kulturalno
73
Społeczne Karola Miarki w
21.000,00 zł
Pielgrzymowicach
Stowarzyszenie „Aktywne kobiety
Żywa lekcja historii
74
na rzecz rozwoju wsi”
6.000,00 zł
75

Stowarzyszenie Emerytów i
Rencistów Sołectwa Warszowice

Wyjazd do teatru muzycznego
500,00 zł

76

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Warszowic

Wyjazd do teatru muzycznego
500,00 zł

77

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Warszowic

Wyjazd do teatru Ziemi Rybnickiej
500,00 zł

78

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Warszowic

Występ Amatorskiego
500,00 zł

79

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Warszowic

Noc skarbów
1.800,00 zł

80

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Warszowic -

Występ Amatorskiego
500,00 zł

Teatru

z

Suszca

Teatru

z

Suszca

396.040,00 zł
Łącznie przyznane dotacje:

- 19.700,00 zł- rezygnacje z realizacji
zadań publicznych
= 376.340,00 zł

6

Drugi konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa ogłoszono 23 stycznia
2014 r. Do 14 lutego 2014 r. złożono 2 oferty. Dnia 19 lutego 2014 r. odbyło się
spotkanie Komisji Oceniającej oferty, powołanej Zarządzeniem nr OI.0050.16.2014
z dnia 18 lutego 2014 r. Oferty spełniły warunki udziału w konkursie. Na podstawie
dokonanej oceny formalnej, merytorycznej i rachunkowej Komisja Oceniająca
zarekomendowała Wójtowi 2 oferty do przyznania dotacji na realizację zadań
publicznych. Zarządzeniem nr OI.0050.17.2014 z dnia 19 lutego 2014 r. przyznano
dotacje na realizację zadań publicznych:
a) „Organizację zajęć sportowych” na kwotę 18.500,00 zł,
b) „Organizacja wycieczek, wyjazdów” z zakresu turystyki i krajoznawstwa na kwotę
1.800,00 zł.

Tabela nr 2
Zestawienie realizowanych zadań w ramach drugiego konkursu

l.p.

Dyscyplina/ nazwa zadania ,

Oferent

Wysokość przyznanej dotacji
Organizację zajęć sportowych
Od lutego do lipca 2014
GKS PNIÓWEK 74

1

Zabawy i ćwiczenia w zakresie gier zespołowych

18.500,00 zł

Organizacja wycieczek, wyjazdów z turystyki i krajoznawstwa
Od lutego do sierpnia 2014
OSP Pawłowice

2

Kraków i Białka Tatrzańska
1.800,00 zł

Łącznie przyznane dotacje

20.300,00 zł

Trzeci konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze wpierania
i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszono 23 kwietnia 2014 r. Do 19 maja
2014 r. wpłynęło 18 ofert. Dnia 29 maja 2014 r. odbyło się spotkanie Komisji Oceniającej
oferty, powołanej Zarządzeniem nr OI.0050.48.2014 z dnia 27 maja 2014 r. Po analizie
złożonych ofert Komisja ustaliła, iż złożone oferty spełniły warunki udziału w konkursie.
Na podstawie dokonanej oceny formalnej, merytorycznej i rachunkowej Komisja
Oceniająca zarekomendowała Wójtowi 18 ofert do przyznania dotacji na realizacje zadań
publicznych. Zarządzeniem nr OI.0050.49.2014 z dnia 02 czerwca 2014 r. przyznano
dotację na realizację zadań publicznych pod nazwą: „Szkolenie dzieci i młodzieży
w różnych dyscyplinach spotu” na łączną kwotę 119.345,00 zł.
Tabela nr 3
Zestawienie realizowanych zadań w ramach trzeciego konkursu
Dyscyplina/ nazwa zadania ,
l.p
Oferent
Wysokość przyznanej dotacji
Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu
Od września do grudnia, utrzymanie boiska od września do listopada 2014
1

KS ALPINO

2

KS ALPINO

Dyscyplina sportu: Gimnastyka, biegacze
5.980,00 zł
Dyscyplina sportu: Pływanie, tenis ziemny,
wspinaczka
7.280,00 zł
7

3

GUKS GWAREK

4

GKS PNIÓWEK 74

5

UKS BUDO

6

UKS BUDO

7

STOWARZYSZENIE SZACHOWE
GMINY PAWŁOWICE

8

GKS FUTSAL

9

LKS STRAŻAK PIELGRZYMOWICE

10

UKS JUDO

11

KS WARSZOWICE

12

KS PAWŁOWICE

13

UKS WOJAN

14

LKS PIAST

15

UKS AQUATICA

16

MKS PROMYK

17

KS ACTIVE

18

UKS WARSZOWICE

Dyscyplina sportu: Koszykówka
2.900,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
24.180,00 zł
Utrzymanie boiska: 6.000,00 zł
Łącznie dotacja: 30.180,00 złREZYGNACJA
Dyscyplina sportu: Ju- jitsu
4.160,00 zł
Dyscyplina sportu: Kung- fu wu- shu
4.420,00 zł
Dyscyplina sportu: Szachy
6.000,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
2.340,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
6.435,00 zł
Utrzymanie boiska: 2.450,00 zł
Łącznie dotacja: 8.885,00 zł- REZYGNACJA
Dyscyplina sportu: Judo
4.680,00 zł
Dyscyplina sportu: Curling
3.380,00 zł
Dyscyplina sportu: Karate Kyokushin
5.200,00 zł
Dyscyplina sportu: Koszykówka
3.900,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka ręczna
5.200,00 zł
Dyscyplina sportu: Pływanie
13.260,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
1.980,00 zł
Utrzymanie boiska: 300,00 zł
Łącznie dotacja: 2.280,00 zł
Dyscyplina sportu: Taniec
3.900,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
4.400,00 zł
Utrzymanie boiska: 1.000,00 zł
Łącznie dotacja: 5.400,00 zł
119.345,00 zł

Łącznie przyznane dotacje

- 39.065,00 zł- rezygnacje z realizacji
zadań publicznych
= 80.280,00 zł
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Czwarty konkurs na realizację zadań publicznych w sferze przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszono 30 kwietnia 2014 r. Do 22 maja
2014 r. wpłynęła 1 oferta. Dnia 29 maja 2014 r. odbyło się spotkanie Komisji Oceniającej
oferty, powołanej Zarządzeniem nr OI.0050.48.2014 z dnia 27 maja 2014 r. Oferta
spełniła warunki udziału w konkursie.
Na podstawie dokonanej oceny formalnej,
merytorycznej i rachunkowej Komisja Oceniająca zarekomendowała Wójtowi 1 ofertę
do
przyznania
dotacji
na
realizację
zadania
publicznego.
Zarządzeniem
nr OI.0050.49.2014 z dnia 02 czerwca 2014 r. przyznano dotację na realizację zadania
publicznego:
„Realizowanie
długoterminowych
programów
profilaktycznych
o charakterze uniwersalnym ” na kwotę 6.200,00 zł.

Tabela nr 4
Zestawienie realizowanych zadań w ramach drugiego konkursu

l.p.

Dyscyplina/ nazwa zadania ,

Oferent

Wysokość przyznanej dotacji
Realizowanie długoterminowych programów profilaktycznych o charakterze
uniwersalnym
Od lipca do sierpnia 2014

1

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana
Chrzciciela w Pawłowicach

Wakacje z Królem Maciusiem

6.200,00 zł

Łącznie przyznane dotacje

6.200,00 zł

Piąty konkurs na realizację zadań publicznych w sferze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa ogłoszono 14 lipca
2014 r. Do 05 sierpnia 2014 r. wpłynęły 3 oferty. Dnia 14 sierpnia 2014 r. odbyło się
spotkanie Komisji Oceniającej oferty, powołanej Zarządzeniem nr OI.0050.73.2014
z dnia 14 sierpnia 2014 r. Po analizie złożonych ofert Komisja ustaliła, że oferty spełniały
warunki udziału w konkursie. Na podstawie dokonanej oceny formalnej, merytorycznej
i rachunkowej Komisja Oceniająca zarekomendowała Wójtowi 3 oferty do przyznania
dotacji na realizację zadań publicznych. Zarządzeniem nr OI.0050.74.2014 z dnia
14 sierpnia 2014 r. przyznano dotację na realizację zadań publicznych:
a) „Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu” na kwotę
51.000,00 zł,
b) „Organizacja wycieczek, wyjazdów” z turystyki i krajoznawstwa na kwotę
4.200,00 zł.

Tabela nr 5
Zestawienie realizowanych zadań w ramach drugiego konkursu
Dyscyplina/ nazwa zadania ,
l.p.
Oferent
Wysokość przyznanej dotacji
Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu
Od września do grudnia, utrzymanie boiska od września do listopada 2014

1

LKS STRAŻAK PIELGRZYMOWICE

2

GKS PNIÓWEK 74

Dyscyplina sportu: Piłka nożna
9.850,00 zł
Utrzymanie boiska: 2.450,00 zł
Łącznie dotacja: 12.300,00 zł
Dyscyplina sportu: Piłka nożna
23.700,00 zł
Utrzymanie boiska: 15.000,00 zł
Łącznie dotacja: 38.700,00 zł
9

Organizacja wycieczek, wyjazdów z turystyki i krajoznawstwa
Od lutego do sierpnia 2014
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddział
Miejski Jastrzębie Zdrój
Koło nr 5 w Pawłowicach

3

4.200,00 zł

Łącznie przyznane dotacje

55.200,00 zł

Na podstawia art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
organizacje pozarządowe złożyły 5 ofert na realizację zadań o charakterze lokalnym
i regionalnym w formie małego grantu.

Tabela nr 6
Zestawienie realizowanych zadań w ramach „Małego grantu”
Data złożenia

Oferent

Nazwa zadania
Wysokość dotacji

04.03.2014 r.

UKS WOJAN

29.04.2014 r.

Stowarzyszenie na
Rzecz
Rozwoju
Warszowic
KS ALPINO

Profilaktyka uzależnień i promocji zdrowia.
3.000,00 zł
Organizacja zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowego trybu życia.
1.070,00 zł
Zdrowe wakacje- zajęcia sportowe dla dzieci.
3.000,00 zł
Pawłowice Fabryką Dobra.
Nie została przyznana dotacja.

18.06.2014 r.
26.08.2014 r.
01.09.2014 r.

31.10.2014 r.

Fundacja
Fabryka
Aktywności Młodych
Stowarzyszenie
„Aktywne
kobiety
na rzecz rozwoju
wsi”
Stowarzyszenie na
Rzecz
Rozwoju
Warszowic
Ogółem:

Organizacja
zajęć
profilaktycznych
dla
dzieci,
zachęcających do spędzania wolnego czasu w grupiePopołudnie bez komputera.

2.136,00 zł
Organizacja zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej
i promocji zdrowego trybu życia- Gimnastyka dla
smyka”
900,00 zł
10.106,00 zł

III. Informowanie o kierunkach działania.
Gmina realizuje również zadanie publiczne we współpracy z Podmiotami Programu
w formie wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych działań.
-

na stronie www.pawlowice.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Mapie
Aktywności Organizacji Pozarządowych, na bieżąco zamieszczano informacje
o aktualnościach z życia Gminy oraz o podejmowanych decyzjach. Wiele informacji
dotyczyło działań realizowanych przez organizacje pozarządowe. W Internecie były
zamieszczane również ogłoszenia konkursowe Wójta Gminy Pawłowice
i rozstrzygnięcia konkursów,
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-

organizacje pozarządowe aktualizują swoje dane na Mapie Aktywności Organizacji
Pozarządowych oraz informują mieszkańców Gminy o realizowanych zadaniach
między innymi poprzez zamieszczanie informacji w Racjach Gminnych, na stronie
internetowej Urzędu Gminny, Gminnego Ośrodka Sportu czy Mapie Aktywności
Organizacji Pozarządowych,

-

zorganizowane było spotkanie z organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania
opinii w sprawach związanych z rocznym „Programem Współpracy Gminy
Pawłowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

IV. Konsultacje społeczne
Skonsultowano 15 aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie tj.:
1)

Projekt Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów,

2)

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Pawłowice
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu,

3)

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Pawłowice
na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych
komisji wyborczych,

4)

Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego
Ośrodka Kultury w Pawłowicach,

5)

Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnej
Biblioteki Publicznej w Pawłowicach,

6)

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Pawłowice
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu,

7)

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Pawłowice
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych
komisji wyborczych,

8)

Projekt Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

9)

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji służących ochronie
powietrza na terenie gminy Pawłowice,

10) Projekt Uchwały w sprawie „przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pawłowice na
rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
11) Projekt Uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych,
12) Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji do demontażu, transportu i utylizacji
materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Pawłowice,
13) Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji służących ochronie
powietrza na terenie gminy Pawłowice,
14) Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2015 rok,
15) Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Pawłowice na lata 2015- 2017”.
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V. Ocena funkcjonowania Programu
Zadania przyjęte w Programie realizowane były przez cały 2014 rok, zgodnie
z założeniami Programu we współpracy z działającymi w gminie organizacjami
pozarządowymi. Współpraca odbywała się na zasadach: partnerstwa, pomocniczości,
efektywności i jawności.
Organizacje uczestniczyły skutecznie w procedurach konkursowych, dopełniając
wymogów formalnych. Współpraca z sektorem pozarządowym w 2014 roku odbywała się
w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji
zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe pozwoliło m.in. na:
a) promowanie zdrowego stylu życia oraz udział w zajęciach sportowych młodych,
zdolnych zawodników w wybranej dyscyplinie sportu,
b) kształtowanie wśród dzieci i młodzieży systemu wartości, właściwych postaw
i umiejętności ułatwiających dbałość o zdrowie,
c) ukazanie i pielęgnowanie dorobku artystycznego, kulturowego, historycznego
i przyrodniczego gminy Pawłowice,
d) przekazanie wiedzy na temat uzależnień i ich wypływu na życie oraz zajęcia
ukierunkowane na rozwój umiejętności życiowych i społecznych,
e) podniesienie świadomości turystycznej.
Realizacja programu pozwoliła na dalszą kontynuację współpracy z silnymi,
kompetentnymi i sprawnymi organizacjami, z którymi samorząd od wielu lat realizuje
wspólne zadania w wielu sferach życia społecznego.

VI. Ocena realizacji Programu
Mierniki efektywności Programu:
1. W roku 2014 zostało ogłoszonych 5 otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych.
2. W otwartych konkursach ofert złożono łącznie 104 oferty.
3. W realizacji programu brało udział 28 Podmiotów programu podejmujących
zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy. W roku 2014 powstało
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Sołectwa Warszowice oraz Klub
Sportowy ACTIVE.
4. Zawarto 102 umowy na realizację zadań publicznych w tym:
a) 35 na szkolenia dzieci i młodzieży w 12 dyscyplinach sportu,
b) 10 na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
w 7 dyscyplinach,
c) 22 na organizację imprez sportowych ( w tym jedna rezygnacja z zawartej
umowy),
d) 5 na organizację obozów w 3 dyscyplinach sportu,
e) 5 na organizację zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich w 3
dyscyplinach sportu,
f) 11 na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa ( w tym jedna
rezygnacja z zawartej umowy),
g) 8 na realizację zadań z zakresu kultury,
h) 1 na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.
Zadania z zakresu sportu realizowane były łącznie w 16 różnych dyscyplinach
sportu: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, sztuki walk,
pływanie, curling, tenis ziemny, tenis stołowy, wspinaczka, aerobik, zumba,
taniec,
jazda
na
rowerze,
szachy
oraz
gimnastyka.
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5. Na podstawia art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zrealizowano 5 małych grantów:
a) 2 zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym,
b) 3 zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
6. Uczestnikami zadań było ok. 6.174 osób, które uczestniczyły w różnych
zadaniach publicznych.
7. Wysokość środków finansowych zaangażowanych poprzez Podmioty programu
w realizację wszystkich zadań publicznych to 608.657,31 zł.
8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy
na realizację zadań ogółem to: 553.726,00 zł w tym: 506.120,00 zł
z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa ,
31.300,00 zł z zakresu kultury i sztuki, 4.970,00 zł z zakresu ochrony
i promocji zdrowia, 11.336,00 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.
Zatwierdził:
Franciszek Dziendziel
Wójt Gminy Pawłowice

Rozdzielnik:
1. Biuro Rady Gminy Pawłowice
2. Biuletyn Informacji Publicznej
3. a/a Referat Organizacyjny i Informatyki
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