PPW.523.21.2017
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Alwernia
z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miejska w Alwerni Uchwałą
Nr XIII/81/2017 z dnia 26 października 2017 roku przyjęła do realizacji Program współpracy Gminy
Alwernia z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
Przyjęty program określił priorytetowe obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obejmują
one sfery zadań z zakresu: kultury fizycznej i sportu, promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia, edukacyjnej
opieki wychowawczej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym.
W 2018 roku współpraca samorządu Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi odbywała się
w formie finansowej i pozafinansowej.
Przedmiotem współpracy finansowej samorządu Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi była
realizacja zadań publicznych w zakresie:
1. Kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie
upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowości Alwernia, Brodła, Kwaczała,
Okleśna, Regulice. Na realizację zadania przyznano kwotę 173 000,00 zł. Dotacja udzielona została
dla 6 stowarzyszeń, w oparciu o ustawę o sporcie, na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VII/74/2012
z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych Gminy
Alwernia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2. Wsparcie zorganizowania na terenie Gminy Alwernia imprez i zajęć o charakterze sportowym
lub kulturalno-wychowawczych w formie zajęć sportowych, rozgrywek, współzawodnictwa i innych
w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży poza zajęciami szkolnymi.
Na realizację zadań przez organizacje pozarządowe przyznano 66 000,00 zł. Zlecenie organizacjom
pozarządowym realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji nastąpiło po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert. Ogłoszenie o organizowanym przez Gminę konkursie na realizację zadania zamieszczane
zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Alwerni
oraz na stronie www.alwernia.pl. Zadanie z zakresu zagospodarowania wolnego czasu dzieciom poza
zajęciami szkolnymi realizowało 11 stowarzyszeń, z którymi spisano stosowne umowy.
3. Małych grantów na realizację zadań publicznych w celu profilaktycznego zagospodarowania wolnego
czasu dzieciom i młodzieży poza zajęciami szkolnymi oraz podtrzymywania tradycji i kultury. W ramach
tej formuły przyznano łącznie 4 dotacje na łączną kwotę 15 930,00 zł. Informacja o złożonych ofertach
była zamieszczana na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Alwerni oraz na stronie www.alwernia.pl.
4. Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą realizowane w ramach ośrodka wsparcia klubu samopomocy. Burmistrz Gminy Alwernia ogłosił konkurs na realizację tego zadania. W wyniku
ogłoszonego konkursu po przeprowadzeniu procedury konkursowej wybrano podmiot, z którym w dniu
6 lutego 2018 roku zawarto umowę i rozpoczęto realizację zadania. Zgodnie z umową na realizację tego
zadania przeznaczono kwotę dotacji w wysokości 46 530,00 zł ze środków Wojewody Małopolskiego.
Gmina Alwernia umożliwiła natomiast nieodpłatne korzystanie przez Zleceniobiorcę z pomieszczeń
w Urzędzie Miejskim w Alwerni, Domu Ludowym w Okleśnej oraz sali sportowej w Alwerni
wraz z bezpłatnym dostępem do mediów o łącznej wartości 11 720,00 zł.
Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizacje poszczególnych projektów, a w wykonywaniu
poszczególnych zadań wykazały duże zaangażowanie i kreatywność.

Gmina Alwernia prowadziła z organizacjami pozarządowymi współpracę pozafinansową. Pracownicy
Urzędu Miejskiego udostępniali niezbędne formularze i udzielali konsultacji na temat zasad ich
wypełniania. Informowali drogą mailową i telefoniczną o konkursach dotacyjnych oraz możliwych
formach wspierania działalności organizacji pozarządowych. Udzielono również zgłoszenia
stowarzyszenia do plebiscytu.
W dniu 9 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Alwerni zorganizowano spotkanie
ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Alwernia. W spotkaniu uczestniczyło 6 przedstawicieli
organizacji z terenu Gminy Alwernia. Na spotkaniu został omówiony projekt programu współpracy
Gminy Alwernia ze stowarzyszeniami na 2019 rok oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu rozliczania
dotacji oraz wypełniania sprawozdań z realizacji zadania publicznego.
W trakcie spotkania organizacje miały możliwość złożenia opinii i wniesienia uwag, jak również swoich
propozycji dotyczących współpracy. Natomiast konsultacje projektu programu współpracy Gminy
Alwernia z organizacjami pozarządowymi trwały od 27 września do 10 października 2018 r.
Wskaźniki liczbowe podejmowanej współpracy, określone w Programie współpracy Gminy Alwernia
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2018 rok przedstawiają się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadania publicznego - 12
liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych - 15
Liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym - 2
Liczba form współpracy pozafinansowej gminy z organizacjami pozarządowymi - ok. 10
Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań – 301 460,00 zł.
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