Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi w roku 2010.
Program Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi w 2010 (zwany dalej
Programem) został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Sulejówek nr XLIX/285/09 z dnia
26 listopada 2009r.
Uchwalanie Programu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program powstał po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi.
We wrześniu 2009r. zostały rozesłane przez Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych
ankiety do organizacji pozarządowych z prośbą o zgłoszenie swoich uwag, propozycji zmian do
programu współpracy na kolejny rok. Zgłoszone przez organizacje uwagi i propozycje znalazły
odzwierciedlenie w projekcie Programu.
W § 4 Programu określono formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Miały
one formę finansową i pozafinansową.
Niniejsze sprawozdanie zawiera opis tych form współpracy, które były podejmowane w roku
2010.
WSPÓŁPRACA FINANSOWA
W ramach współpracy finansowej, Miasto ogłaszało otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych.
Zlecanie realizacji zadań odbywało się zgodnie z Programem Współpracy na rok 2010 i
rozpoczęło się w grudniu 2009r., wraz z ogłoszeniem pierwszych konkursów na zadania
całoroczne. Ostatnie konkursy na realizację zadań w 2010r. ogłoszono w październiku 2010r.
W 2010r. Burmistrz Miasta ogłosił w sumie 8 otwartych konkursów ofert, w tym dwa z nich na
to samo zadanie. Wszystkie konkursy dotyczyły wsparcia realizacji zadań publicznych.
Zawarto 40 umów, przyznano 40 dotacji. Żadna z organizacji nie zrezygnowała z realizacji
zadania i przyznanej kwoty dotacji.
Suma dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych łącznie wyniosła 532.472,30 zł.
Poniższa tabela przedstawia wykaz wszystkich dotacji przyznanych przez Burmistrza w 2010r.:
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DOTACJE DLA JEDNOSTEK
nie należących do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

dowóz uczniów do szkół
prowadzenie placówek wsparcia dziennego
wraz z dożywianiem
organizację wypoczynku letniego
i zimowego dzieci i młodzieży
organizację wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży
organizacja zajęć, imprez kulturalnych
i edukacyjnych
organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych,
profilaktycznych zajęć sportowych, muzycznych,
plastycznych (ceramicznych)
i gimnastyki korekcyjnej
upowszechnianie sportu,
rekreacji i turystyki
Ogółem:

zaplanowana
kwota dotacji
w budżecie
na 2010r.

kwota wykorzystana
do końca 2010r.

50.000 zł

38.667,30 zł

100.000 zł

100.000 zł

50.000 zł

50.000 zł

30.000 zł

30.000 zł

160.000 zł

113.805 zł

100.000 zł

100.000 zł

130.000 zł

100.000 zł

620.000 zł

532.472,30 zł

PODSUMOWANIE OGÓLNE :
W roku 2010:
- Ogłoszono 8 otwartych konkursów ofert na realizację następujących zadań publicznych:
1. dowóz i odbiór uczniów do szkół – realizacja zadania w miesiącach styczeń – czerwiec,
2. prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem,
3. organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży,
4. upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki,
5. organizację zajęć, imprez kulturalnych i edukacyjnych oraz
organizację i prowadzenie pozalekcyjnych, profilaktycznych zajęć sportowych, muzycznych,
plastycznych (ceramicznych) i gimnastyki korekcyjnej,
6. organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,
7. dowóz uczniów do szkół – realizacja zadania w miesiącach wrzesień-grudzień,
8. organizację zajęć, imprez kulturalnych i edukacyjnych.
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Dzięki przekazanym dotacjom organizacje pozarządowe realizowały zadania w Mieście
takie jak:
- dowóz i odbiór dzieci niepełnosprawnych z terenu Sulejówka do Szkoły Otwartych Serc oraz
dowóz i odbiór dzieci z terenu Sulejówka do Zespołu Szkół Nr 1 w Sulejówku,
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem (w Zespole Szkół Nr 1,
Zespole Szkół Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 2 w Sulejówku),
- w ramach organizowanego wypoczynku zimowego zajęcia z dziećmi w szkołach prowadziły
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Świetlica Socjoterapeutyczna Gniazdo, MLKS Victoria,
- w ramach organizacji i prowadzenia pozalekcyjnych, profilaktycznych zajęć sportowych,
muzycznych, plastycznych (ceramicznych) i gimnastyki korekcyjnej: Klub MLKS Victoria
prowadził szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży (IV liga i drużyny juniorskie), Klub Herkules w
SP3, ZS1, G 2 organizował zajęcia lekkoatletyczne i gry sportowe oraz udział w zawodach,
zajęcia sportowe (nauka gry i rozgrywki w piłce siatkowej i koszykówce), Stowarzyszenie
„Związek Ceramików Polskich” organizowało w ZS 1 i SP 3 zajęcia ceramiczne w ramach
„Pracowni Działań Twórczych”, Teatr Tradycyjny z Krakowa prowadził warsztaty teatralne dla
młodzieży licealnej;
- w ramach organizacji zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych: Stowarzyszenie
Ochotnicza Straż Pożarna prowadziło z młodzieżą zajęcia z nauki gry na instrumentach dętych,
organizując koncerty i oprawę muzyczną uroczystości miejskich, Fundacja „Promusartis”
kontynuując naukę emisji głosu prowadziła chór dziecięcy „D`altro Canto”, organizowała
koncerty i oprawę muzyczną uroczystości miejskich, Fundacja Edukacji Audiowizualnej Disce
przygotowała dwie imprezy kulturalne: Zaduszki i Dzień Sybiraka, Stowarzyszenie Klub
Seniorów Sulejówka organizowało dla dorosłych mieszkańców zajęcia komputerowe, spotkania z
muzyką, wyjazdy do teatru, Fundacja Upowszechniania Kultury zorganizowała w Kościele w
Sulejówku koncert „Hymny ku czci Świętych Polskich”, ZHP zorganizowało dla dzieci projekt
ekologiczny „Gdzie jesteś Ekoludku?”, „Imieniny Króla Andrzeja i Królowej Katarzyny” czyli
andrzejki i katarzynki dla dzieci oraz Rajd Niepodległości dla dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie
Dzieciom Sulejówka cykl zajęć warsztatowych dla najmłodszych „W kręgu tradycji
świątecznych. Przyjedź do nas Mikołaju” a Fundacja Pracownia Art cykl warsztatów „Rodzinne
spotkania świąteczne” zakończone wystawą wykonanych prac;
- w ramach upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki: Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka
zorganizowało III Bieg Marszałka, Klub Seniorów Sulejówka wyjazdy turystyczno-krajoznawcze
na terenie Polski, UKS Herkules zorganizował Mityng Lekkoatletyczny, Wakacyjną Ligę
Siatkówki Plażowej, Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości, Stowarzyszenie
Liga Miejska prowadziło rozgrywki piłki siatkowej halowej drużyn środowiskowych oraz
rozgrywki piłki nożnej drużyn środowiskowych systemem ligowym, Stowarzyszenie Rozwijamy
Talenty zorganizowało Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkół podstawowych.
- w ramach organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży: Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci organizowało dla dzieci pozostających w mieście – atrakcyjne wyjazdy autokarowe i
zajęcia na terenie szkoły (ZS 2 i Gimnazjum Nr 2), Parafia Rzymskokatolicka MMK dla dzieci
pozostających w mieście wycieczki na basen, do kina, wycieczki rowerowe, zajęcia sportowe,
UKS Herkules w ramach form wyjazdowych 13-dniowy obóz szkoleniowy, TPD 11-dniowe
kolonie nad morzem, Gniazdo 14-dniowe kolonie, ZHP 14-dniowe kolonie zuchowe, 10-dniowy
obóz wędrowny i 20-dniowy obóz stały dla dzieci i młodzieży.
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WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
W ramach współpracy pozafinansowej, wzajemnie informowano się o kierunkach
podejmowanych działań. W celu realizacji współpracy pozafinansowej, Pełnomocnik Burmistrza
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi organizował średnio raz w miesiącu spotkanie z
organizacjami pozarządowymi. W ubiegłym roku odbyło się osiem takich spotkań.
W roku 2010 organizowane były także posiedzenia Komisji Konkursowych. W skład Komisji
wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych. Komisja Konkursowa opiniowała składane
oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
Na

spotkaniach

z

organizacjami

pozarządowymi

przedstawiano

propozycje

zadań

konkursowych, informowano o planowanych działaniach, zmianach przepisów. Zorganizowano
szkolenie na które przyjechał przedstawiciel Działu szkoleń, Doradztwa, Konsultingu i Projektów
z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Siedlcach. W kwietniu 2010r. odbyło się spotkanie z
organizacjami pozarządowymi poświęcone podsumowaniu Programu Współpracy w roku 2009.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych organizacji. Podczas spotkania nie tylko
omówiono współpracę w roku 2011, ale również dyskutowano na temat bieżących spraw
związanych ze współpracą samorządu z organizacjami pozarządowymi.
We wrześniu 2010r. odbyło się kolejne spotkanie, poświęcone głównie konsultacji projektu
Programu Współpracy na 2011r. W spotkaniu udział wzięło 7 osób. Organizacje zapoznały się z
projektem programu współpracy na kolejny rok, następnie drogą e-mailową przesłały swoje
propozycje zmian. Propozycje organizacji zostały uwzględnione w programie współpracy na rok
2011.
Zainteresowane organizacje pozarządowe w ramach wzajemnego informowania się o
planowanych kierunkach działań, do 30 września 2010r. przedstawiły Burmistrzowi w formie
„ślepych ofert” zadania i orientacyjne kwoty, których realizacji podjęłyby się w nadchodzącym
roku.
Do 15 listopada 2010r. przygotowano projekt budżetu w którym zaplanowano dotacje
celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych.
W ramach współpracy pozafinansowej udostępniano organizacjom materiały związane z
konkursami ofert realizacji zadań publicznych i innych dokumentów służących do realizacji
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Materiały związane z konkursami ofert
(treść ogłoszeń konkursowych i formularze) udostępniane były każdemu zainteresowanemu w
formie wydruku lub w formie elektronicznej w Wydziale Edukacji i Promocji.
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Dodatkowo, treść ogłoszeń konkursowych i formularze na bieżąco umieszczane były na
stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta. Przedstawicielom organizacji kilkakrotnie udostępniano również Program
Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi w 2010r. oraz sprawozdanie z
Programu Współpracy w roku 2009.
W ramach współpracy pozafinansowej na oficjalnej stronie Miasta (www.sulejowek.pl)
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco zamieszczano informacje o aktualnościach
życia miasta oraz podejmowanych decyzjach (uchwały, zarządzenia, decyzje). Niektóre informacje
dotyczyły działań realizowanych przez organizacje pozarządowe. W internecie zamieszczane były
ogłoszenia konkursowe Burmistrza Miasta, rozstrzygnięcia konkursów oraz informacje
o ciekawych źródłach finansowania pozagminnego.
Na stronie internetowej Miasta w dziale „Organizacje pozarządowe” poza wykazem
organizacji i formularzami, znajdują się ogólne informacje na temat współpracy Urzędu z
organizacjami, harmonogram konkursów na 2010r., a także Roczny Program Współpracy
samorządu z organizacjami.
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zamieszczono tekst jednolity tej ustawy oraz rozporządzenia w sprawie nowych druków umów,
ofert i sprawozdań – z załączonymi nowymi drukami powyższych dokumentów.
Drogą e-mailową rozsyłane były do organizacji informacje o aktualnych szkoleniach,
ciekawych konkursach grantowych, z których można było pozyskać środki na działalność
statutową organizacji.
W roku 2010 Miasto Sulejówek realizowało wraz z organizacjami pozarządowymi
przedsięwzięcia o szerokim zakresie tematycznym. Najważniejsze z nich to:
współpraca Miasta ze środowiskami kombatanckimi i harcerzami przy przygotowywaniu
obchodów Świąt państwowych, rocznic, spotkań okolicznościowych (środowiska
kombatanckie we współpracy z Miastem i szkołami organizowały spotkania świąteczne
opłatkowe przed Bożym Narodzeniem oraz przed Świętami Wielkiej Nocy)
organizacja Miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi w czerwcu 2010
pikniku rodzinnego w ramach obchodów Święta Miasta. W organizację włączyły się
Ochotnicza Straż Pożarna, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Klub Seniorów
Sulejówka, Klub Mamy, Miejska Biblioteka Publiczna i szkoły prowadzone przez Miasto.
udostępnianie przez szkoły sal gimnastycznych i boisk do realizacji współfinansowanych
przez Miasto zadań publicznych.

5

Miasto współpracowało z organizacjami pozarządowymi przy organizacji imprez
kulturalnych i sportowych (m in. udostępnianie sal do prowadzenia zajęć edukacyjnych
i pozalekcyjnych, obejmując patronatem honorowym Burmistrza wiele imprez zarówno
sportowych jak i kulturalnych i edukacyjnych, przekazywanie organizacjom materiałów
promocyjnych Miasta).
Miejska strona internetowa w dziale „Organizacje pozarządowe – wykaz organizacji” zawiera
spis organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie naszego Miasta,
nazwiska przedstawicieli tych organizacji, dane kontaktowe, a także odnośniki do stron
internetowych, jeżeli dana organizacja taką prowadzi.
Na stronie Miasta www.sulejowek.pl, w ramach współpracy zamieszczanie są bieżące
informacje, zaproszenia na planowane

imprezy. Są to głównie zapowiedzi planowanych

wydarzeń, relacje z imprez, które organizują bądź, w których biorą udział, jak również informacje
i relacje o osiągnięciach i sukcesach.
Przygotowała:
Renata Malinowska
Inspektor
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