Sprawozdanie Pełnomocnika Burmistrza ds. organizacji pozarządowych
z wykonania zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2009r.
Program Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2009r. przyjęto Uchwałą Rady Miasta
Nr 200/XXXIV/08 z dnia 27 listopada 2008r.
Program powstał w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Celem programu było wzmocnienie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.
Współpraca polegała przede wszystkim na udziale organizacji pozarządowych w ogłaszanych przez
Miasto konkursach na realizację zadań publicznych.
We współpracy z organizacjami przygotowany został roczny program współpracy na rok 2010.
Program poprzedzono konsultacjami z organizacjami. W tym celu przesłano drogą e-mailową
formularze, z prośbą o naniesienie uwag, nowych propozycji.
W okresie sprawozdawczym Pełnomocnik Burmistrza organizował spotkania z
przedstawicielami organizacji pozarządowych m.in. w celu przekazania bieŜących informacji o
planowanych kierunkach działalności, organizowanych konkursach, szkoleniach i moŜliwości
pozyskiwania środków z poza budŜetu Miasta Sulejówek. Podczas spotkania z organizacjami wybrano
w głosowaniu niejawnym 4 przedstawicieli organizacji do Zespołu Opiniującego, ze względu na
wygaśnięcie 4 – letniej kadencji poprzedniego zespołu. Organizowane były równieŜ posiedzenia
Zespołu Opiniującego, który opiniował składane oferty w ramach otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych.
W wyniku przeprowadzonych konkursów, na realizację zaplanowanych zadań, Miasto przekazało
organizacjom następujące dotacje:

Lp.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

wykorzystana
kwota dotacji

przeznaczenie dotacji
dowóz uczniów do szkół
prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z
doŜywianiem
organizację
zajęć
sportowych
i rekreacyjnych
zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieŜy w
okresie ferii zimowych
organizację
zajęć
sportowych
i rekreacyjnych
zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieŜy
oraz na organizację wyjazdowych form wypoczynku
dzieci i młodzieŜy w okresie letnim
organizacja zajęć, imprez kulturalnych i edukacyjnych dla
dzieci i młodzieŜy
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

77.540 zł
100.000 zł

Ogółem:

635.240 zł

8.000 zł

87.500 zł

112.200 zł
250.000 zł

W grudniu przygotowano ogłoszenia konkursowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w
roku 2010 a takŜe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w placówkach oświatowych na terenie
Miasta Sulejówek w roku 2010 oraz na organizację imprez kulturalnych i sportowych w 2010r..
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