Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi w roku 2013.
Roczny Program Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku (zwany
dalej Programem) został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/259/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia
22 listopada 2012 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXVI/271/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.
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.
1 października 2012 r. rozesłano do organizacji pozarządowych ankiety z prośbą o zgłoszenie
swoich uwag, propozycji zmian do Programu na kolejny rok. Zgłoszone przez organizacje uwagi
i propozycje znalazły odzwierciedlenie w projekcie Programu, który został uchwalony na sesji
Rady Miasta w listopadzie 2012 r.
W § 5 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 2013
roku.
WSPÓŁPRACA FINANSOWA
W ramach współpracy finansowej, Miasto ogłaszało otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych.
Zlecanie zadań odbywało się zgodnie z Rocznym Programem Współpracy na rok 2013
i rozpoczęło się w 2012 r., wraz z ogłoszeniem pierwszych konkursów na zadania całoroczne.
Ostatnie konkursy na realizację zadań w 2013 r. ogłoszono w maju 2013 r.
W 2013 r. Burmistrz Miasta ogłosił w sumie 6 otwartych konkursów ofert, w tym dwa z nich
na to samo zadanie i dwa z nich na zadania, których realizacja rozpocznie się w roku 2014.
Ogłoszono konkursy na realizację następujących zadań publicznych:
1. upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki,
2. organizację i prowadzenie imprez oraz zajęć sportowych i kulturalnych z promowaniem
miejskiego programu profilaktyki,
3. organizację i prowadzenie imprez oraz zajęć sportowych i kulturalnych z promowaniem
miejskiego programu profilaktyki,
4. organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,
5. dowóz i odbiór uczniów do szkoły Otwartych Serc w Sulejówku,
6. prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem dzieci i młodzieży.
Konkursy dotyczyły zarówno wsparcia jak i powierzenia realizacji zadań publicznych.

W 2013 r. zawarto 19 umów z 12 różnymi organizacjami pozarządowymi, przyznając
dotacje, na łączna kwotę 340.123,60 zł. Żadna z organizacji nie zrezygnowała z realizacji zadania
i przyznanej kwoty dotacji.
Nazwa zadania
dowóz uczniów do szkoły Otwartych Serc w Sulejówku
prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem
dla dzieci i młodzieży
organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
organizacja i prowadzenie imprez oraz zajęć sportowych
i kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki
upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki
Ogółem:

kwoty dotacji

kwoty przekazane

zaplanowane

w formie dotacji

w budżecie na 2013 r.

w 2013 r.

8.000 zł

6.123,60 zł

100.000 zł

100.000 zł

60.000 zł

60.000 zł

24.000 zł

24.000 zł

150.000 zł

150.000 zł

342.000 zł

340.123,60 zł

Dzięki przekazanym dotacjom, organizacje pozarządowe realizowały dla Mieszkańców
naszego Miasta, zgodnie z przyjętymi w Programie priorytetami, zadania takie jak:
- dowóz i odbiór dzieci niepełnosprawnych z terenu Sulejówka do Szkoły Otwartych Serc
w Sulejówku,
- w ramach prowadzonych placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem dzieci i młodzieży
w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 2
w Sulejówku prowadzone były zajęcia świetlicowe i zajęcia sportowe dla uczniów tych szkół,
- w ramach organizacji zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych z promowaniem miejskiego
programu profilaktyki: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna prowadziło dla młodzieży
naukę gry na instrumentach dętych, próby orkiestry dętej AKORD, organizowało koncerty
i oprawę muzyczną uroczystości miejskich, Fundacja „Promusartis” kontynuując naukę emisji
głosu prowadziła warsztaty szkoleniowe chóru dziecięcego „D`altro Canto”, organizowała
koncerty i oprawę muzyczną uroczystości miejskich, Stowarzyszenie Klub Seniorów Sulejówka
organizowało dla dorosłych mieszkańców spotkania z muzyką, wyjazdy do teatru,
- w ramach upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki: Klub MLKS „Victoria” prowadził
szkolenie piłkarskie dzieci, młodzieży i dorosłych, organizował mecze i brał udział
w rozgrywkach ligowych, Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka zorganizowało VI Bieg Marszałka,
Klub Seniorów Sulejówka organizował wyjazdy turystyczno-krajoznawcze po Polsce, UKS
Herkules zorganizował mityng lekkoatletyczny, Wakacyjną Ligę Siatkówki Plażowej, Turniej
Piłki Siatkowej, Stowarzyszenie Liga Miejska prowadziło rozgrywki piłkarskie środowiskowych
drużyn amatorskich systemem ligowym,
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- w ramach organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży: Parafia Rzymskokatolicka Maryi
Matki Kościoła w Sulejówku zorganizowała dla młodych mieszkańców kolonie letnie w Solinie,
Stowarzyszenie Gniazdo 14-dniowe „Kolonie z Gniazdem” w Lidzbarku Welskim, Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci zorganizowało dla dzieci kolonie letnie w Kątach Rybackich, Hufiec ZHP
Sulejówek - 14-dniowe kolonie zuchowe „Hokus-Pokus” w Poroninie, obóz harcerski „Afryka”
i obóz stały dla dzieci i młodzieży „Ponad granicami” w Zyzdrojowej Woli.
WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
W ramach współpracy pozafinansowej, wzajemnie informowano się o kierunkach
podejmowanych działań. W celu realizacji współpracy pozafinansowej, przekazywano
organizacjom informacje o planowanych działaniach, zmianach przepisów, aktualizowano bazę
teleadresową, na wniosek organizacji Burmistrz Miasta obejmował honorowym patronatem
przedsięwzięcia organizowane przez sektor pozarządowy.
W roku 2013 organizowane były posiedzenia Komisji Konkursowych. W skład komisji
wchodzili przedstawiciele Burmistrza Miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych,
które nie brały udziału w konkursie. Komisje Konkursowe opiniowały oferty złożone w ramach
otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych.
1 październiku 2013 r. ogłoszono konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2014,
do których zaproszono organizacje pozarządowe działające na terenie naszego Miasta. Organizacje
zainteresowane konsultacjami a także działalnością w 2014 r., po zapoznaniu się z projektem
programu współpracy na kolejny rok, miały możliwość drogą e-mailową przesłać swoje
propozycje zmian bądź uwag. W ramach konsultacji programu odbyło się spotkanie, na którym
omówiony został projekt Programu na rok 2014. Jedna organizacja zaproponowała kilka zmian
w projekcie programu współpracy na rok 2014. Następnie, po konsultacjach, przygotowano
projekt uchwały, który przekazano do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sulejówek
w celu zaopiniowania przed podjęciem uchwały na sesji Rady Miasta. Roczny Program
Współpracy na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr LI/360/2013 Rady Miasta Sulejówek na sesji
Rady Miasta w dniu 28 listopada 2013 r.
Do 15 listopada przygotowano projekt budżetu w którym zaplanowano wysokość dotacji
celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych.
W ramach współpracy pozafinansowej, Burmistrz Miasta obejmował honorowym patronatem
działania realizowane przez organizacje, które zwróciły się do Burmistrza o patronat.
Wypożyczano organizacjom sprzęt nagłośnieniowy, zadaszenie do wykorzystania podczas
organizowanych imprez.
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W ramach współpracy pozafinansowej, w listopadzie i grudniu 2013 r. zorganizowane zostały
bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych pod nazwą: "Przygotowanie wniosku
w ramach otwartego konkursu ofert" oraz "Rozliczenie zadań finansowanych z dotacji w ramach
otwartego konkursu ofert".
Udostępniano organizacjom materiały związane z otwartymi konkursami ofert (treść ogłoszeń
konkursowych i formularze). Dodatkowo, treść ogłoszeń konkursowych na bieżąco umieszczana
była na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta. Organizacjom udostępniano Program współpracy, jak również
rozsyłano informacje o ciekawych konkursach grantowych, z których można pozyskać środki
finansowe na działalność statutową organizacji.
Na stronie Miasta poza wykazem organizacji i bazą teleadresową, umieszczane są ogólne
informacje na temat współpracy Miasta z organizacjami, informacje dotyczące działań
podejmowanych przez organizacje pozarządowe, Roczne Program Współpracy na poszczególne
lata, treść ogłaszanych otwartych konkursów ofert oraz sprawozdania. Dostępny jest także tekst
ustawy oraz rozporządzenia w sprawie druków umów, ofert i sprawozdań z załączonymi drukami
do pobrania.
W 2013 roku 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, szkołami, Orkiestrą OSP w Sulejówku
organizowały spotkania świąteczne - z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej
Nocy),



udostępnianie przez szkoły pomieszczeń, sal gimnastycznych i boisk do realizacji
współfinansowanych przez Miasto zadań publicznych,



współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi przy organizacji imprez kulturalnych
i

sportowych

(m.in.

i

pozalekcyjnych,

udostępniając

obejmując

sale

honorowym

do

prowadzenia

patronatem

przez

zajęć

edukacyjnych

Burmistrza

Miasta

organizowane imprezy, przekazując organizacjom materiały promocyjne Miasta).
W ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi, na stronie Miasta jak
i w budynku Urzędu zamieszczane są także plakaty i zaproszenia na imprezy organizowane przez
organizacje pozarządowe działające na terenie naszego Miasta.
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