SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA LUBINA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 r.
WPROWADZENIE
Program współpracy Miasta Lubina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, został zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwanej dalej
ustawą przyjęty przez Radę Miejską w Lubinie w drodze uchwały Nr XLV/333/13 Rady Miejskiej
w Lubinie z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Lubina
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, na rok 2014.
Program określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w tym m.in.
wskazuje katalog zadań, przy wykonywaniu których współpraca powinna być realizowana, określa
szczegółowe cele, zasady oraz priorytetowe obszary współpracy Miasta Lubina z organizacjami
pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionej uchwały, ocena dokonywana jest w oparciu
o następujące wskaźniki:
1. liczbę skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,
2. ilość organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem Lubin,
3. ilość ogłoszonych konkursów, złożonych ofert i podpisanych umów,
4. wykonanie planu dotacji,
5. liczbę podmiotów Programu, które otrzymały wsparcie w formie innej niż finansowa.

1. LICZBA SKONSULTOWANYCH Z PODMIOTAMI PROGRAMU PROJEKTÓW
AKTÓW NORMATYWNYCH W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH PODMIOTÓW:

Obowiązek konsultacji projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji wynika z ustawy. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie
z

obowiązującą

uchwałą

Nr

LXXIII/255/10

Rady

Miejskiej

w

Lubinie

z

dnia

29 czerwca 2010 r., w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W roku ubiegłym konsultacji podlegał jeden akt prawny.
2. ILOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z MIASTEM
LUBIN:
Na terenie Gminy Miejskiej Lubin najwięcej organizacji pozarządowych współpracujących
z miastem przy realizacji zadań publicznych, stanowiły stowarzyszenia zajmujące się kulturą
fizyczną, 33,5 % ogólnej liczby, następnie ochroną zdrowia, kulturą i ochroną dziedzictwa
narodowego, edukacyjną opieką wychowawczą, pomocą społeczną, przeciwdziałaniem patologiom
społecznym, turystyką, ekologią i ochroną środowiska przyrodniczego.
Odsetek organizacji działających w danym obszarze:



- kultura fizyczna - 33,5 %

☺

- turystyka – 5,8 %



- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13 %



- pomoc społeczna – 7,2 %



- edukacyjna opieka wychowawcza – 10,1 %



- ochrona zdrowia – 17,4 %



- ochrona zdrowia – przeciwdziałanie patologiom społecznym – 5,8 %



- oświata i wychowanie – 5,8%



- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona środowiska

przyrodniczego – 1,4%
Ogółem wszystkich stale współpracujących z Gminą Miejską organizacji pozarządowych
w 2014 roku było 69. W stosunku do roku ubiegłego liczba uległa zmniejszeniu.

3. ILOŚĆ OGŁOSZONYCH KONKURSÓW, ZŁOŻONYCH OFERT
I PODPISANYCH UMÓW:
W roku 2014 ogłoszono jeden konkurs roczny na realizację zadań publicznych w 2014 r.
obejmujących zadania z zakresu:
•

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: złożono 5 ofert,
podpisano 4 umowy,

•

ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
w wieku emerytalnym: złożono 9 ofert, podpisano 9 umów,

•

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: złożono 5 ofert,
podpisano 4 umowy,

•

turystyki i krajoznawstwa: złożono 6 ofert, podpisano 4 umowy,

•

wypoczynku dzieci i młodzieży: złożono 8 ofert, podpisano 7 umów,

•

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: złożono 29 ofert,podpisano 21
umów,

•

nauki, edukacji, oświaty i wychowania: złożono 4 oferty, podpisano 4 umowy,

•

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na
rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: złożono 14
ofert, podpisano 7 umów,

•

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska przyrodniczego: złożono
1 ofertę, podpisano 1 umowę.

W wyniku przeprowadzonego rocznego konkursu ofert zawarto łącznie umowy z 61
organizacjami pozarządowymi.
Ogłoszono również konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2014
r. z zakresu pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin, na zadanie: „Pomoc osobom bezdomnym i ubogim

poprzez ich aktywizację i zapewnienie tymczasowego schronienia w Ogrzewalni Dla Osób
Bezdomnych oraz poprzez zapewnienie całodobowego pobytu w schronisku dla bezdomnych”:
złożono 1 ofertę, podpisano 1 umowę.
Przeprowadzono konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2015 r.
z zakresu pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin: złożono 1 ofertę, podpisano 1 umowę na realizację
zadań dotyczy roku 2015, konkurs został ogłoszony w 2014 r. ze względu na ciągłość realizacji
zadania.
Podpisano również umowy po przeprowadzeniu trybu pozakonkursowego:
•

trzy umowy z działu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym,

•

dwie umowy z działu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

•

dwie umowy z działu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wykaz przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych wraz z wykonaniem stanowi załącznik
do niniejszego sprawozdania.
4.WYKONANIE PLANU DOTACJI

Współpraca finansowa była najbardziej obszerną formą współpracy pomiędzy Gminą
Miejską Lubin a organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z obowiązującymi w 2011 r. przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) Gmina Miejska Lubin mogła przekazywać środki pieniężne
organizacjom

w

dwóch

formach:

wspierania

organizacji

lub

powierzania

im do realizacji zadań publicznych. Środki pieniężne przyznawane były po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym wynikającym z art. 19 a cytowanej
ustawy. W 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Lubinie wpłynęło łącznie 82 oferty podpisano 61 umów
w ramach organizowanych otwartych konkursów ofert a w trybie tzw. małych grantów wypłynęło 7
ofert podpisano 7 umów, uznając celowość realizacji zadań publicznych przedstawionych
w złożonych ofertach. Ogółem przekazano dla organizacji pozarządowych:
–

w postępowaniu konkursowym – 1 221 850 zł,

–

w trybie małych grantów – 52 300 zł, co stanowiło niespełna 4,1 % ogólnej kwoty
przeznaczonej dla organizacji na realizację zadań publicznych w roku 2014, w ramach

programu współpracy.

Wyk. 1 Wydatki Gminy Miejskiej Lubin na organizacje pozarządowe wg rodzaju - 2014 r.

1 000 20 000

240 000

200 000

40 000

86 650
103 300

26 000

557 200

Kultura f izy czna

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Oświata i wy chowanie

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Edukacy jna opieka wy chowawcza

Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie patologiom

Tury sty ka

Ekologia

Wyk. 2 Wykonanie planu dotacji w ujęciu % w roku 2014
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Informacja została oparta na danych urzędowych, pochodzących ze sprawozdań budżetu
miasta Lubina za 2014 r. – część opisowa do Załącznika Nr 11 z wykonania budżetu miasta Lubina
za 2014 r.
5.LICZBA PODMIOTÓW PROGRAMU, KTÓRE OTRZYMAŁY WSPARCIE W FORMIE
INNEJ NIŻ FINANSOWA
Wsparcie w formie innej niż finansowa wynikało z postanowień zawartych w programie
współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego i obejmowało:
1. konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów - 1 akt prawny,
2. tworzenie wspólnych zespołów opiniodawczo-doradczych – 1 zespół,
3. udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom Programu przez pracowników
Urzędu – 31 organizacji,
4. gromadzenie i publikowanie informacji niezbędnych do działalności podmiotów
Programu, na bieżąco strona BIP Urzędu Miejskiego w Lubinie, oraz
przekazywanie informacji drogą @.
5. rekomendowanie działań i projektów realizowanych przez pomioty Programu-1
rekomendacja.

