Pawłowice, dnia 27 kwietnia 2020 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 2019
1. Wstęp

Program współpracy Gminy Pawłowice z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XLII/407/2018

z dnia 16 października 2018 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
publicznych.

organizacjom

zadań

poprzez

wspieranie

wykonywania

zadań

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
na finansowanie ich realizacji;

publicznych

b) wspieranie
wykonywania
zadań
na dofinansowanie ich realizacji;

c)

Na_

| b.

|

|

udzieleniem

dotacji

udzielanie

dotacji

poprzez

realizację

zadań

publicznych

Obszary

w

2019

roku.

został

ogłoszony

Rodzaj zadania

Wspieranie

szkolenie

i

dzieci

i

jeden

konkurs

Budżet

Środki
wykorzystane

269.000,00 zł.

269.000,00

młodzieży

w różnych dyscyplinach sportu oraz

| upowszechnianie utrzymanie obiektów sportowych

|

kultury fizycznej. | organizacja imprez sportowych

|

‘

‘

organizacja zajęć sportowych

(2.

|

Kultura, sztuka,

organizacja imprez

ochronadóbr

| kultury i

dziedzictwa

|. narodowego. _

|

publicznych

z

małe granty na podstawie art. 19 a ustawy.

w obszarach:

| Lp.
|

wraz

l.

| Turystyka

[i krajoznawstwo

organizacja

zajęć,

kursów,

warsztatów i tym podobnych

| organizacja
wycieczek,swyjazdów|
3
ej
Zee
Yl

20.000,00 zł.

19.010,00

12.000,00 zł.

12.000,00

|

organizacja wycieczek, wyjazdów

-

Konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze: wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej; kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
turystyki i krajoznawstwa ogłoszono 20 listopada 2018 roku.
Do 12 grudnia 2019 roku wpłynęły 52 ofert, w tym:

1. W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) 9 ofert na szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
b) 19 ofert na organizację imprez,

c) 5 ofert na organizację zajęć sportowych.
2. W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.- 9 ofert.
3. W obszarze turystyki i krajoznawstwa- 10 ofert.

Do oceny ofert została powołana Komisja oceniająca oferty na podstawie
Zarządzenia Wójta Gminy Pawłowice nr O1.0050.131.2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku,

do składu której powołano m.in. dwóch przedstawicieli
wyłonionych w ramach przeprowadzonego naboru.

organizacji

pozarządowych

W dniu 17 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie Komisji Oceniającej oferty.
Po analizie złożonych ofert ustalono, że 50 ofert spełniło warunki formalne.
Na podstawie dokonanej oceny formalnej, merytorycznej i rachunkowej Komisja
Oceniająca zarekomendowała Wójtowi 50 ofert do przyznania dotacji na realizację zadań

publicznych. Zarządzeniem nr O1.0050.0136.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

przyznano

dotacje na realizację następujących zadań publicznych:

Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu wraz z utrzymaniem
boisk - 9 szkoleń na łączną kwotę 180.000,00 zł,
b) Organizacja zajęć sportowych- 5 zajęć na łączną kwotę 14.000,00 zł,

a)

c)
d)
e)

Organizacja imprez sportowych - 18 imprez na łączną kwotę 75.000,00 zł,
Organizacja wycieczek, wyjazdów - Turystyka i krajoznawstwo - 10 zadań
na kwotę 12.000,00 zł,
organizacja imprez o tematyce kultury i Sztuki, organizacja zajęć, kursów,

warsztatów i tym podobnych w zakresie kultury i sztuki, organizacja wycieczek,
wyjazdów - 8 zadań na łączną kwotę 19.010,00 zł.

|

Tabela nr 1

Zestawienie realizowanych zadań w ramach konkursu
l.p.
Oferent
Wysokość przyznanej dotacji
Dyscyplina/ nazwa zadania
Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu
1

UKS JUDO

2

PAWLOWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

3.

4

5
6
7

|

Dyscyplina sportu: JUDO

za

_|

16.000,00 zł |

Dyscyplina sportu: KARATE KYOKUSHIN

11.000,00 zł

pyscyplina sportu: SZACHY

1PDDOJÓB 8

STOWARZYSZENIE SZACHOWE GMINY PAWŁOWICE
UKS BUDO

4.000,00 zł

Dyscyplina sportu: KICK-BOXING I SAMOOBRONA
UKS BUDO
,
Dyscyplina sportu: SIATKOWKA
KS ACTIVE
Dyscyplina sportu: TANIEC

7.000,00 zł
30.000,00 zł

KS ALPINO

Dyscyplina sportu: PŁYWANIE, ROWERKI

,

g

GUKS GWAREK

9

GKS PNIOWEK 74
Dyscyplina sportu: PIŁKA NOŻNA

Dyscyplina sportu: KOSZYKOWKA

|

|

12.000,00 zł

|

_10.000,00zt

|
S0 DOS'0 = |

kącznie dotacja 73.000,00 zł

Utrzymanie obiektów sportowych

RAZEM

180.000,00 zł

Organizacja zajęć sportowych
1

2

PAWŁOWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
Dyscyplina sportu: KARATE KYOKUSHIN

KRS TKKF ROZWÓJ

3

Organizacja
dyscyplinach
UKS JUDO

4

UKS JUDO

5

KS ALPINO

zajęć

sportowych

w

2.500,00 zł |

różnych

Dyscyplina sportu: AEROBIK
Dyscyplina sportu:
Dyscyplina sportu:

oe

6.400,00 zł

|

2.500,00 zł

SAMOOBRONA DLA DOROSŁYCH
AEROBIK

1.400,00 zł
1.200,00 zł |

RAZEM

14.000,00 zł |

Organizacja imprez sportowych

!_

|

>

|

|
|

3

4

|

|

g

|

6

|

| UKS AQUATICA

„X Miting Pływacki Pawłowice 2019" _

12.300,00zł

KRS TKKE ROZWÓJ

„Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej Oldbojow”

1.495,00 zt

KRS TKKF ROZWOJ
„Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej z okazji Dnia
Niepodległości”

1.650,00 zł

| KRS TKKF ROZWÓJ

_ „Gminny TurniejPiłki Siatkowej Mężczyzn”

1.950,00 zł

| KRS TKKF ROZWÓJ

„Gminna Liga Tenisa Stołowego”

2.525,00 zł

UKS JUDO

|

| „Organizacja imprez sportowych”

|

STOWARZYSZENIE SZACHOWE GMINY PAWŁOWICE
| „XX Nocny Maraton Szachowy o Puchar Gminy

7

=

g

g

_ Pawłowice”

a

ama

4.900,00 zł

_

| STOWARZYSZENIE SZACHOWE GMINY PAWLOWICE

| „TurniejeSzachowe w Gminie Pawłowice”

4.900,00 zł

GKS FUTSAL

_____ | „Puchar Regionów”
10
GKS FUTSAL

1.530,00 zł

_„Pawłowicka Liga Futsalu”

o
|

11

12

| 13
|

s
LL

gą

|

|

|
|

5

9.850,00 zł

GKS FUTSAL

„Halowy PucharPolski”

m

17

2.880,00 zł

KS ACTIVE
„MI Gala Taneczna”

300,60 2ł

„Organizacja imprez sportowych- curling”

5.000,00 zł

KS WARSZOWICE

LKS STRAŻAK

| „Gminna Liga Skata Sportowego”

KE

js GUKS GWAREK

| 1ę

|

2.900,00 zł

_„Turnieje piłkarskie GKS PNIOWEK-74"

6.100,00 zł

SKS „PNIÓWEK-74"

,

STOWARZYSZENIE AKTYWNE KOBIETY NA RZECZ
ROZWOJU WSI .
.
a
,
„Słowacko-Polskie zamieszki sprawnościowe

|

|
|

2.600,00 zł

|

| „Sportowy festyn rodzinny” - REZYGNACJA

|
z
' Organizacja wycieczek, wyjazdów

|

3.000,00 zt

RAZEM |

75.000,00 zł

UKS BUDO „Zator i Energylandia”
Stowarzyszenie

Koła

500,00 zł

Gospodyń

I
.
:
ral
|. Pielgrzymowice „Wycieczka do Gliwic
Stowarzyszenie
Koła
Gospodyń
|
‘
NA
| Pielgrzymowice „Tychy, Goczałkowice
Koła ,

-

4

Stowarzyszenie

s

| Stowarzyszenie

6

| Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Warszowic

|./?._

2.000,00 zt

| „XIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt”

48 | MKS PROMYK

1

4.020,00 zł

Pielgrzymowice ,,Katowice

Emerytów

Wiejskich

500,00 zt

Wiejskich |

Gospodyn

Wiejskich

i

Sołectwa

500,00 zł
500,00 zt

_

Rencistów

| Warszowice „Wisła, Ustroń"- REZYGNACJA

w

500,00 zł

f

1.000,00 zł

|_| „Bieszczady: Łańcut"

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Warszowic

sa

„Tychy”

500,00 zł

8

PTTK Gminne Koło w Pawłowicach „Poznaj swój Kraj”

9

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na rzecz rozwoju
wsi „Góry Świętokrzyskie

KmA

1.000,00 zł

10

PZERiI Koło nr 10 w Pielgrzymowicach „Wałbrzych-

1.000,00 zł

RAZEM

12.000,00 zł

Książ”

6.000,00 zł|

|

„Organizacja imprez”, „Organizacja zajęć, kursów, warsztatów i tym podobnych”,

„Organizacja wycieczek, wyjazdów ” z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury |

i dziedzictwa narodowego
Fundacja „Moja Przyszłość”

1

„Bez

barier-

jestem

działacz

zwa

tworzę”

2.000,00 zł |

oswajamy

z niepełnosprawnością intelektualną
Stowarzyszenie kulturalno-społeczne Karola Miarki w
Pielgrzymowicach „Organizacja imprez, wyjazdów,
wycieczek z zakresu kultury i sztuki dla mieszkańców
Gminy Pawłowice”

1.000,00 zł |

Stowarzyszenie Przyjazny Zakątek

6.000,00 zł |

„Organizacja warsztatów”

|

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów sołectwa
Warszowice „Wyjazd do teatru ” - REZYGNACJA

500,00 zł |

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Warszowic
„Wyjazdy na występy artystyczne”

1.000,00 zł

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Warszowic

1.050,00 zł

„Noc skarbów” - REZYGNACJA

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na rzecz rozwoju

wsi „Zdrowo i mądrze

|

2.260,00 zł |

imy się podczas ferii”

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety na rzecz rozwoju
wsi „Żywa lekcja historii”

L

5.200,00 zł
19.010,00 zt |

RAZEM

tacznie przyznane dotacje:

300.010,00 zt

Tabela nr 2
Zestawienie ofert złożonych na podstawie art .19 ustawy
|-5:

Oferent

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

Organizacja imprez sportowych

1
2

3

UKS JUDO

4.020,00 zł
=

„Grand Prix Pawłowice 2019”
UKS JUDO
„Judo dla każdego”

UKS RIO Pielgrzymowice
„Rozwój
kultury
fizycznej-

sportowych”

2.500,08 zł

organizacja

zajęć

Łącznie przyznane dotacje:

SE

9.600,00 zł
|

16.120,00 zł |
|

III. Informowanie o kierunkach działania.

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

w

formie

1.

Na

stronie

www.pawlowice.pl,

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

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,
2.

Organizacje pozarządowe informują mieszkańców Gminy 0 realizowanych
zadaniach między innymi poprzez zamieszczanie informacji w Racjach Gminnych,
na stronie internetowej Urzędu Gminny i Gminnego Ośrodka Sportu.

3.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projektu
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2020
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,

4.

Organizacje pozarządowe korzystają z Generatora eNGO, który ułatwia składanie

ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

IV. Ocena funkcjonowania Programu

Zadania przyjęte w Programie realizowane były przez cały 2019 rok, zgodnie

z założeniami Programu we współpracy z działającymi w gminie organizacjami
pozarządowymi. Współpraca odbywała się na zasadach: partnerstwa, pomocniczości,

suwerenności stron, efektywności i jawności.

Organizacje uczestniczyły skutecznie w procedurach konkursowych, dopełniając
wymogów formalnych. Współpraca z sektorem pozarządowym w 2019 roku odbywała się
w obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa.

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
i przyrodniczego gminy Pawłowice,

artystycznego,

d)

podniesienie świadomości turystycznej.

kulturowego,

historycznego

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.
V. Ocena realizacji Programu
Mierniki efektywności Programu:
1.

W

roku

2019

2.

W otwartym konkursie ofert złożono 52 oferty.

3.

W realizacji programu brały udział 24 Podmioty programu podejmujących zadania
publiczne na rzecz mieszkańców Gminy.

4.

Zawarto 47 umów na realizację zadań publicznych w tym:

publicznych.

został

ogłoszony

1

otwarty

konkurs

ofert

na

realizację

zadań

a) 9 na szkolenia dzieci i młodzieży w 9 dyscyplinach sportu,
b) 5

na

organizację

w 6 dyscyplinach,

zajęć

sportowych

dla

dzieci,

młodzieży

c) 18 na organizację imprez sportowych,
d) 9 na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa,

e) 6 na realizację zadań z zakresu kultury.

i

osób

dorosłych

Zadania z zakresu sportu realizowane były łącznie w 16 różnych dyscyplinach sportu:
judo,

karate

kyokushin,

szachy,

kick-

boxing,

samoobrona,

siatkówka,

taniec,

pływanie, rolki, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, aerobik, pływanie, futsal,
curling, skat.
5.

Zostały złożone trzy oferty w ramach małego grantu.

6.

Wrealizowanych zadaniach uczestniczyło ok. 4.726 osób:
a) wspieranie

i

upowszechnianie

kultury

fizycznej:

szkolenie

dzieci

i

młodzieży

w różnych dyscyplinach sportu - 415 osób, organizacja zajęć sportowych - 197
osób, organizacja imprez sportowych 2.802 osób,

b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -578 osób,

c) turystyka i krajoznawstwo 734 osób.
7.

Wysokość

środków

finansowych

zaangażowanych

poprzez

Podmioty

8.

Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych
z
budżetu
Gminy
na realizację powyższych zadań to ogółem: 301.000,00 zł w tym: 269.000,00 zł

w realizację wszystkich zadań publicznych to 910.927,10 zł.

z

zakresu

kultury

fizycznej

i

sportu,

12.000,00

i krajoznawstwa, 20.000,00 zł z zakresu kultury i sztuki.

zł

z

zakresu

Zatwierdził:

Rozdzielnik:
4.
Qe
3.

Biuro Rady Gminy Pawłowice
Biuletyn Informacji Publicznej
a/a Referat Organizacyjny

6

programu

turystyki

