SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2021
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 został przyjęty uchwałą
Rady Gminy Lutowiska nr Uchwał a Nr XX/104/2020 R ad y Gmi ny Lutowiska
z dnia 27 listopada 2020 r.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust .3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającego na organ samorządu
terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Program Współpracy Gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 to
wyraz aktywnej i otwartej polityki gminy wobec organizacji pozarządowych działających na
jej terenie.
Celem głównym programu było zdynamizowanie współpracy organizacji
pozarządowych działających na terenie gminy Lutowiska z samorządem oraz podniesienie
skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.
Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi realizowana była
w formach finansowych i pozafinansowych.
I.

Współpraca finansowa

Współpraca finansowa polegała na zleceniu realizacji zadania publicznego poprzez
wspieranie jego wykonywania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Kwota przeznaczona na wspierania zadań w roku 2021 wynosiła 40 000 zł. Jako priorytetowe
w roku 2021 określono wspieranie działalności na rzecz rozwoju aktywności fizycznej
i sportu. Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 został ogłoszony
przez wójta Gminy Lutowiska w dniu 22.01.2021 r. W odpowiedzi na konkurs
w wyznaczonym terminie tj. do dnia 15 lutego 2021 r. wpłynęła jedna oferta, złożona przez
Klub Sportowy Otryt I Lutowiska.
Powołany przez wójta gminy Lutowska komisja w składzie:
1. Wioletta Kozubal – Sekretarz Gminy – przewodnicząca Komisji
2. Iwona Mielcarek – Skarbnik Gminy
3. Jakub Doliwa – pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
4. Halina Fejdasz - Mucha – przedstawiciel Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Kobiet
Aktywnych w Lutowiskach
dnia 11 marca 2021 r. dokonała oceny złożonych ofert. Oferta Klubu Sportowego Otryt I
Lutowiska została zaopiniowana pozytywnie i rekomendowana do dofinansowania na kwotę
40 000 zł. Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego podpisano dnia 05 marca
2021 r.
Po zakończeniu realizacji zadania, dnia 21 stycznia 2022 r. Klub złożył sprawozdanie
końcowe z realizacji zadania publicznego. Ostateczna kwota wykorzystanej dotacji wyniosła
38 944,02 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1055,98 zł. Klub zwrócił na konto
gminy .
Środki z przyznanej dotacji wykorzystywane były na:
- wynagrodzenie trenerów dla drużyny seniorów i juniorów
- dojazdy na mecze wyjazdowe
- pranie strojów
- opłaty regulaminowe OZPN
- opłaty sędziowskie
- organizację turnieju piłkarskiego dla dzieci

- zakup sprzętu sportowego
- utrzymanie boiska
- koszty administracyjne obsługi zadania.

II.

Współpraca pozafinansowa

Współpraca pozafinansowa samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi
realizowana była poprzez:
 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
 realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej
 współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
w szczególności z funduszy Unii Europejskiej (współpraca organizacji z
pracownikiem gminy zajmującym się środkami pomocowymi),
 popularyzację działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach
internetowych Gminy,
 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 udzielanie organizacjom wsparcia poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu czy
udostępnienie pomieszczeń na doraźne potrzeby organizacji.
Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021
przyniosła lokalnej społeczności szereg korzyści, z których najważniejsze to:
 popularyzacja sportu w gminie Lutowiska
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy poprzez sport.
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