Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.
Roczny program współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi
w 2016 roku (zwany dalej Programem) został uchwalony Uchwałą Nr XVI/133/2015 Rady Miasta
Sulejówek z dnia 26 listopada 2015 r.
Uchwalanie programu jest obowiązkiem wynikającym z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program powstał po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarzadowymi.
W okresie od 29 września do 14 października 2015 roku odbyły się konsultacje projektu rocznego
programu współpracy na 2016 rok, celem poznania opinii i uwag na temat projektu Programu.
Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na 7 dni przed terminem rozpoczęcia
konsultacji, na stronie internetowej Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta a także rozesłane do organizacji działających na terenie Miasta.
Organizacje oraz podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag na
przygotowanym formularzu osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
Podczas trwających konsultacji, w dniu 5 października 2015 r. w Urzędzie Miasta Sulejówek
odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Obecni na spotkaniu
przedstawiciele organizacji zostali poinformowani, o terminie zakończenia konsultacji. Do
ostatniego dnia trwania konsultacji każdy mógł złożyć swoje uwagi i propozycje, które po
przeanalizowaniu, mogły być uwzględnione w projekcie Programu. Organizacje nie zgłosiły
żadnych uwag ani propozycji do projektu Programu.
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 roku
2016.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA
W ramach współpracy finansowej, miasto ogłaszało otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych.
Zlecanie realizacji zadań odbywało się zgodnie z rocznym programem współpracy na rok 2016
i rozpoczęło sie w grudniu 2015 r. wraz z ogłoszeniem pierwszych konkursów na zadania
całoroczne. Ostatni konkurs na realizację zadań w 2016 r. ogłoszono w maju 2016 r. na
realizację zadań publicznych na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2016 r.
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W 2016 r. Burmistrz Miasta ogłosił w sumie 8 otwartych konkursów ofert na realizację
następujących zadań publicznych:
1. Realizacja zadań publicznych w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dzieci
i młodzieży wraz z dożywianiem na terenie Miasta Sulejówek w 2016 r. (termin realizacji od
lutego do grudnia 2016 r.)
2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016 r.
3. Dowóz i odbiór uczniów niepełnosprawnych do szkoły "Otwartych Serc" w Sulejówku w 2016 r.
4. Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki w 2016 r.
5. Organizacja zajęć i imprez sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu
profilaktyki w 2016 r.
Konkursy dotyczyły zarówno wsparcia jak i powierzenia realizacji zadań publicznych.
W 2016 r. zawarto 19 umów z jedenastoma różnymi organizacjami pozarządowymi, przyznając
19 dotacji, łącznie na kwotę 515.500 zł. Żadna z organizacji nie zrezygnowała z realizacji zadania
i przyznanej kwoty dotacji.
Kwoty dotacji
Nazwa zadania

zaplanowane
w budżecie Miasta
na 2016 r.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do
szkoły "Otwartych serc" w Sulejówku

Kwoty przekazane
w formie dotacji
w 2016 r.

4.000 zł

3.000 zł

80.000 zł

80.000 zł

80.000 zł

*89.417,50 zł

52.500 zł

*43.082,50 zł

300.000 zł

300.000 zł

516.500 zł

515.500 zł

Prowadzenie środowiskowych form
wsparcia dzieci i młodzieży
wraz z dożywianiem na terenie Miasta
Sulejówek
Organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży
Organizacja i prowadzenie zajęć
i imprez sportowych, kulturalnych
z promowaniem miejskiego programu
profilaktyki
Upowszechnianie sportu,
rekreacji i turystyki
Ogółem:

* Środki zostały przeniesione na sesji Rady Miasta Sulejówek w maju 2016r.
Dzięki przekazanym dotacjom, organizacje pozarządowe realizowały dla Mieszkańców
naszego Miasta, zgodnie z przyjętymi w programie priorytetami, zadania takie jak:
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- Fundacja "Otwartych Serc" w Sulejówku - dowóz i odbiór dzieci niepełnosprawnych z terenu
Sulejówka do Szkoły Podstawowej

"Otwartych serc"

i Gimnazjum

"Otwartych Serc"

w Sulejówku,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy "Victoria" - całoroczne szkolenie grupy dzieci i młodzieży
z roczników 1998. 1999,. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005-2006, 2007, 2008, 2009 oraz
dziewcząt. MLKS Victoria poza szkoleniem dziewcząt i chłopców w piłce nożnej, organizował
także rozgrywki piłkarskie i mecze. W okresie wakacji dla zawodników Klubu zorganizował dwa
obozy szkoleniowe w Iławie i Ostródzie.
- Uczniowski Klub Sportowy "HERLKULES" prowadził zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół
z Sulejówka, całoroczne zajęcia z piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców, organizował
międzyszkolne mitingi lekkoatletyczne a także Wakacyjną Ligę Siatkówki Plażowej. W zajęciach
uczestniczyło ponad 100 uczniów. Uczniowie reprezentowali Klub i Miasto na międzyszkolnych
zawodach nie tylko na terenie Miasta ale również w powiecie mińskim.
- Stowarzyszenie Liga Miejska prowadziło ligę piłki nożnej amatorskich drużyn środowiskowych,
które skupiają około 300 osób. Drużyny te prowadziły w sezonie piłkarskim od marca do listopada
rozgrywki systemem ligowym.
- Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka każdego roku organizuje w Sulejówku Bieg Marszałka. Bieg
na dystansie 10 km po raz pierwszy organizowano w 2008 roku. Termin biegu przypada zawsze
w połowie czerwca - na pamiątkę osiedlenia się Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (13 czerwca
1923). Myślą przewodnią biegów jest możliwie wierne przybliżanie ich do przedwojennych
marszów Sulejówek - Belweder. Była to inicjatywa Związku Strzeleckiego, polegająca na 26 km
marszach - pochodach między Sulejówkiem a Warszawą. Pierwszy marsz odbył się w 1926 roku,
a wystartowało w nim 30 zespołów (400 zawodników). Organizatorzy również odwołują się do
idei Piłsudskiego, która stale przypominała o konieczności wychowania pokoleń zahartowanych,
rozumiejących potrzebę rozwijania szeroko pojętej kultury: zarówno wysokiej jak i stricte
fizycznej.
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "GNIAZDO", które prowadziło dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych środowiskowe formy wsparcia dziennego w postaci Placówek
wsparcia dziennego, gdzie uczniowie pod opieką wykwalifikowanych pedagogów mogą rozwijać
swoje zainteresowania z konkretnych przedmiotów, zjeść posiłek, a przy okazji miło spędzić
wolny czas. W okresie letnim "Gniazdo" dla swoich podopiecznych, jak również innych chętnych
dzieci mieszkających w Sulejówku zorganizowało wyjazd nad morze na kolonie letnie.
- Stowarzyszenie Karate Klub Wesoła od lat prowadzi w Sulejówku dla dzieci, młodzieży
i dorosłych szkolenie w karate tradycyjnym. W roku 2016, dzięki dofinansowaniu z budżetu
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Miasta, Klub zorganizował dla sportowców z Sulejówka wakacyjny obóz karate nad morzem a
jesienią Ogólnopolski Turniej Karate Tradycyjnego o Puchar Burmistrza Miasta Sulejówek.
- Klub Seniorów Sulejówka zagospodarowywał czas wolny osobom starszym i aktywnym.
Dzieki pozyskanej w 2016 r. dotacji, Klub mógł zorganizować dla ponad 300 starszych osób
wycieczki po Polsce oraz w ciągu roku wyjazdy do teatrów i opery narodowej.
-

Hufiec

im.

Batalionu

"Zośka"

Związku

Harcerstwa

Polskiego

czynnie

uczestniczył

w organizowanych przez miasto uroczystościach miejskich (obchody rocznicy Powstania
Warszawskiego czy Narodowe Święto Niepodległości). Harcerze ZHP dzięki dotacji z budżetu
Miasta zorganizowali 14-dniowe kolonie zuchowe w Poroninie oraz obóz harcerski w Zyzdrojowej
Woli.
- Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który od 2013 r. utworzył w Sulejówku dwie drużyny przy
Szkole Podstawowej Nr 3: drużynę dziewcząt "Ennedi" i Drużynę Chłopców "Sokół". W 2016 r.
harcerze ZHR prowadzili z dziećmi całoroczne zajęcia w formie zbiórek, a wiosną wystąpili
o dotację na wakacyjny wyjazd dziewcząt i chłopców na obóz harcerski pod nazwą Harcerska
Akcja Letnia 2016.
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 organizacje pozarządowe.
W październiku 2016 r. odbyło się spotkanie poświęcone konsultacjom projektu Rocznego
Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy. Organizacje pozarządowe i podmioty zainteresowane działalnością
w 2017. r po zapoznaniu się z projektem współpracy na kolejny rok mogły przedstawić osobiście
na spotkaniu albo przesłać swoje uwagi i propozycje zmian. Organizacje nie wniosły żadnych
uwag ani zmian do projektu programu współpracy na rok 2017.
W 2016 roku organizowane były posiedzenia Komisji Konkursowych. W skład Komisji wchodzili
przedstawiciele Burmistrza Miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, które nie
brały udziału w danym konkursie. Komisje Konkursowe opiniowały złożone oferty w ramach
ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
W ramach współpracy pozafinansowej, Burmistrz Miasta obejmował honorowym patronatem
działania realizowane przez organizacje, które zwróciły się do Burmistrza o patronat.
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Wypożyczano organizacjom sprzęt nagłośnieniowy, zadaszenie, sztalugi do wykorzystania
podczas organizowanych imprez i spotkań.
W ramach współpracy pozafinansowej udostępniano organizacjom materiały związane
z otwartymi konkursami ofert (treść ogłoszeń konkursowych oraz druki i formularze). Dodatkowo,
treść ogłoszeń konkursowych na bieżąco umieszczano na stronie internetowej Miasta
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy
ul. Dworcowej. Przedstawicielom organizacji udostępniano Program Współpracy Miasta
Sulejówek z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, jak też rozsyłano informacje
o konkursach grantowych, z których można pozyskać dodatkowe środki finansowe na działalność
statutową organizacji. Na stronie internetowej Miasta, jak również w budynku Urzędu Miasta
zamieszczano plakaty i zaproszenia na imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe
działające na terenie naszego Miasta.
Miasto Sulejówek organizując obchody świąt państwowych, rocznic, spotkań okolicznościowych,
jak spotkania opłatkowe czy przed świętami Wielkiej Nocy, zapraszało do uświetnienia
uroczystości Młodzieżową Orkiestrą AKORD i "Młodzieżówkę z Sulejówka" utworzoną
w ramach Klubu Seniorów Sulejówka.

Przygotowała:
Renata Malinowska
Inspektor
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