ZARZĄDZENIE Nr 24/2018
BURMISTRZA GMINY RÓŻAN
z dnia 5 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy
Różan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 ze zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. , poz. 450) zarządza się,
co następuje:
§ 1.
Przedkłada się Radzie Miejskiej w Różanie sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Różan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017, w brzmieniu
określonym w załączniku do zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) Piotr Świderski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2018
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Różan z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017
Stosownie do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) Rada Miejska w Różanie uchwałą
Nr XXVI/126/2016 z dnia 21 października 2016 roku przyjęła „Program współpracy Gminy
Różan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”. Program został
przyjęty po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi. W dniu 12 października 2016 roku
odbyło się otwarte spotkanie z przedstawicielami
organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Do przedstawionego projektu nie wniesiono żadnych
uwag i zastrzeżeń.
Program reguluje współpracę pomiędzy samorządem Gminy Różan, a organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa zakres
i formy współpracy oraz cele współpracy.
Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku
publicznego zgodnie z przyjętym Programem na rok 2017 mogły być zadania publiczne z
zakresu:
1) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
2) kultury fizycznej i sportu,
3) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
4) edukacji, oświaty i wychowania,
5) ochrony i promocji zdrowia,
6) pomocy społecznej,
7) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
9) turystyki i krajoznawstwa,
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust.3 ustawy.

W budżecie Gminy Różan na 2017 rok zostały przeznaczone na realizacje zadań
publicznych środki finansowe w wysokości 30.000 zł.
W 2017 roku realizowane były zadania publiczne w ramach otwartych konkursów ofert
na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
W ramach otwartych konkursów ofert realizowane były następujące zadanie:
„Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej”
Burmistrz Gminy 14 lutego 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w 2017 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu pn.
„Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej”. Celem
realizacji zadania było zapewnienie optymalnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci ,
młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Różan. Wpłynęła jedna oferta. Komisja
Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 10/2017 Burmistrza Gminy Różan z dnia 13 marca
2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Z pracy
Komisji sporządzono protokół, który przekazano Burmistrzowi, celem zatwierdzenia przyznanej
dotacji na kwotę 10.000 zł. W związku ze złożonym wnioskiem przez Uczniowski Klub
Sportowy FC 2012 w dniu 20 marca 2017 roku została zawarta umowa o wsparcie realizacji
zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem piłki nożnej” na kwotę 10.000 zł. wykorzystaną w całości.
„VIII Różański Piknik Militarny”
Burmistrz Gminy 27 lipca 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w 2017 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn. „VIII
Różański Piknik Militarny”. Celem realizacji zadania było pokazanie społeczeństwu sposobów
życia, zajęć, zawodów, strojów, broni i sprzętów z okresu średniowiecza. Prezentacja
rozszerzona była o scenę inscenizującą nadanie Różanowi praw miejskich przez księcia Janusza I
i pokazy walk rycerskich. Wpłynęła jedna oferta. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem
Nr 41/2017 Burmistrza Gminy Różan z dnia 23 sierpnia 2017 roku dokonała oceny złożonej
oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Z pracy Komisji sporządzono protokół,
który przekazano Burmistrzowi, celem zatwierdzenia przyznanej dotacji na kwotę 18.000 zł. W
związku ze złożonym wnioskiem przez „Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Różańskiej” w dniu
25 sierpnia 2017 roku została zawarta umowa o powierzanie realizacji zadania publicznego pod
nazwą „VIII Różański Piknik Militarny” na kwotę 18.000 zł. , z czego Stowarzyszenie zgodnie z
zawartą umową zwróciło w dniu 27 października 2017 r. niewykorzystaną dotację w wysokości
14,21 zł.
Podmioty, które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku,
nie zostały wezwane do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.

Ważnym elementem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w formie
pozafinansowej jest nieodpłatne udostępnianie lokali, pomieszczeń i terenu (Fort nr 1 – dla
„Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Różańskiej”, sala w Gminnym Ośrodku Upowszechniania
Kultury w Różanie i sala w Szkole Filialnej w Załuziu - dla „Stowarzyszenia Aktywnych Pań w
Załuziu”, obiekt Stadionu Miejskiego oraz towarzyszącej mu infrastruktury - dla Uczniowskiego
Klubu Sportowego FC 2012 Różan ).
Kolejnym elementem współpracy pozafinansowej jest dostępna w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Różanie zakładka „organizacje pozarządowe”, w której
zamieszczane są programy współpracy, wykaz stowarzyszeń, konkursy na realizację zadań
publicznych, oferty złożone w trybie pozakonkursowym, sprawozdania z realizacji programu
współpracy, przydatne dokumenty oraz informacje o projektach i programach dla NGO.
Informacje z tego zakresu wprowadzane są na bieżąco.

Sporządziła:
Wiesława Olkowska
insp. ds. działalności gospodarczej
archiwum zakładowego, kultury i zdrowia

