Sprawozdanie z realizacji
,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
Sporządzone na podstawie art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm./

,,Roczny program współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020” - zwany dalej Programem - uchwalono Uchwałą Nr X/58/2019 Rady
Gminy Budziszewice z dnia 27 listopada 2019 r.
Celem głównym programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą
a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami dla stworzenia warunków do rozwoju
inicjatyw obywatelskich i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.
Program realizowano od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywała się na
zasadach:
- pomocniczości, co oznacza, że gmina wspierała organizację pozarządową zlecając jej realizację
swoich zadań publicznych, a ta wykonywała je w sposób profesjonalny, efektywny, oszczędny
i terminowy;
- suwerenności stron, co oznacza, że stosunki między gminą a organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami kształtowane były z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej
działalności statutowej;
- partnerstwa, co oznacza, że gmina zagwarantowała organizacjom pozarządowym oraz innym
podmiotom, w szczególności udział w planowaniu priorytetów realizowanych przez gminę, określeniu
sposobu ich realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców gminy i sugerowaniu
zakresu współpracy;
- efektywności, co oznacza, że gmina jak i organizacje pozarządowe wspólnie dążyły do osiągnięcia
najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych oraz
- uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że gmina udostępniała organizacjom pozarządowym
oraz innym podmiotom informacje o celach, kształtach i planowanych efektach współpracy, a także
wszystkich środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z nimi oraz
kryteriach i sposobie oceny projektów, a organizacje pozarządowe i inne podmioty udostępniali gminie
m.in. dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej, rezultatów prowadzenia dotychczasowej
działalności oraz sytuacji finansowej.
Podstawową formą współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami było
wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.
Inną formą współpracy było zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadań publicznych, wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W 2020 roku przedmiotem współpracy finansowej gminy z organizacjami pozarządowymi było jedno
z trzech zadań publicznych, określonych w Programie jako priorytetowe, t.j. ,,Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej”. Zadanie to zrealizowano poprzez:
- odbywające się mecze piłki nożnej, których celem była integracja oraz aktywne spędzenie wolnego
czasu przez mieszkańców gminy,
- szkolenie sportowe mieszkańców gminy, w szczególności w ramach sekcji piłki nożnej oraz
zapewnienie im udziału w rozgrywkach sportowych podejmowanych dla przyjemności lub
współzawodnictwa,
- zapewnienie transportu drużynie reprezentującym gminę /w przypadku udziału w

rozgrywkach

sportowych odbywających się poza gminą/
- utrzymanie gminnego boiska sportowego w Józefowie Starym.
Wyłonienie podmiotu, któremu zlecono wykonanie zadania odbyło się w drodze jednego otwartego
konkursu ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego do realizacji zadania
wybrano Klub Sportowy Zjednoczeni Budziszewice, który jako jedyny złożył ofertę. Z uwagi na
ogłoszenie od dnia 20 marca 2020 roku na obszarze kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 zadanie było realizowane od 22 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Całkowity koszt zadania wyniósł 23 146,67 zł, z czego 12.500,00 to kwota pochodząca z dotacji,
611,67 zł finansowe środki własne usługodawcy, 35,00 zł wkład osobowy oraz 10.000,00 zł wkład
rzeczowy.
Dotację w wysokości 12.500,00 zł Klub Sportowy Zjednoczeni Budziszewice wydatkował na:
1.

Ubezpieczenie osób uczestniczących w kulturze fizycznej

450,00

2.

Artykuły medyczne

48,80

3.

Woda mineralna

67,20

4.

Utrzymanie boiska sportowego i budynku socjalnego w Józefowie Starym - zakupy

526,40

5.

Utrzymanie boiska sportowego i budynku socjalnego w Józefowie Starym - usługa

3.500,00

6.

Zakup strojów i sprzętu sportowego

6.399,60

7.

Opłaty delegacji i ryczałtów sędziowskich

608,00

8.

Zlecenie prowadzenia księgowości

900,00
Razem

12.500,00

Klub Sportowy Zjednoczeni Budziszewice wykonywał zadanie wykorzystując mienie gminne tj. boisko
sportowe w Józefowie Starym. Obiekt ten użyczony jest nieodpłatnie w celu realizacji zadań
publicznych zlecanych przez Gminę.
Organizacje pozarządowe i inne podmioty z własnej inicjatywy nie złożyły wniosku o realizację
zadania publicznego, który podlegałby rozpatrzeniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
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