SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W ROKU 2016
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 został przyjęty
uchwałą Rady Gminy Lutowiska nr X/48/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. Podjęcie
inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającego na organ samorządu
terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Roczny Program Współpracy Gminy Lutowiska
z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2016 jest wyrazem aktywnej i otwartej polityki gminy wobec organizacji pozarządowych
działających na jej terenie.
Celem głównym programu było zdynamizowanie współpracy organizacji
pozarządowych działających na terenie gminy Lutowiska z samorządem oraz podniesienie
skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.
Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi realizowana była
w formach finansowych i pozafinansowych.
Współpraca finansowa polegała na zleceniu realizacji zadania publicznego poprzez
wspieranie jego wykonywania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Kwota przeznaczona na wspierania zadań w roku 2016 wynosiła 22 000 zł. Jako priorytetowe
w roku 2016 określono wspieranie działalności na rzecz rozwoju aktywności fizycznej
i sportu. Dnia 1 lutego 2016 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W odpowiedzi na
ogłoszenie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Klub Sportowy OTRYT
I Lutowiska, na zadanie pod nazwą: „Sport w Gminie Lutowiska”.
Powołany przez wójta gminy Lutowska komisja w składzie: Zofia Bacior - Michalska
(sekretarz gminy), Iwona Mielcarek (skarbnik gminy) i Jakub Doliwa (pełnomocnik wójta ds.
współpracy z opp), dnia 24 marca 2016 dokonała oceny złożonych ofert.
Oferta Klubu Sportowego Otryt I Lutowiska została zaopiniowana pozytywnie
i rekomendowana do dofinansowania na kwotę 22 000 zł. Umowę o dofinansowanie realizacji
zadania podpisano dnia 15 marca 2016 r. Klub Sportowy OTRYT I Lutowiska złożył
sprawozdanie częściowe z realizacji zadania dnia 29 lipca 2016 r., które zostało przyjęte
decyzją zespołu oceniającego dnia 11 sierpnia 2016 r. Po zakończeniu realizacji zadania dnia
30 grudnia 2016 złożone zostało sprawozdanie końcowe, które decyzją zespołu oceniającego
dnia 17 lutego 2017 r. także zostało zaopiniowane pozytywnie. Ostateczna kwota
wykorzystana przez Klub Sportowy OTRYT I Lutowiska na realizację zadania w roku 2016
wyniosła 15 257,87 zł.
W ramach realizacji zadania Klub Sportowy Otryt I Lutowiska w czasie od
15.03.2016r. - 30.11.2016 r. zorganizował ok. 150 godz. otwartych zajęć treningowych dla
dzieci i młodzieży oraz 100 godz. zajęć dla dorosłych. Grupa seniorów uczestniczyła w
rundzie wiosennej oraz części rundy jesiennej sezonu piłkarskiego OZPN Krosno 2016. W
trakcie rundy jesiennej, z powodu braku zawodników chętnych do gry drużyna seniorów
wycofała się z rozgrywek. Oprócz rozgrywek ligowych seniorzy rozegrali 5 spotkań
towarzyskich. Oprócz drużyny seniorów w 2016 r. pod opieką trenera swoją działalność
kontynuowała grupa trampkarzy i orlików (6 meczy ligowych oraz udział w 13 innych
imprezach sportowych – turnieje, sparingi). Łącznie Klub wziął udział w 33 imprezach
sportowych ( 16 w Lutowiskach i 17 poza terenem gminy).

Współpraca pozafinansowa samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi
realizowana była poprzez:
 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
 realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej (głównie
całego szeregu letnich imprez kulturalnych),
 współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
w szczególności z funduszy Unii Europejskiej (współpraca organizacji z
pracownikiem gminy zajmującym się środkami pomocowymi),
 popularyzację działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach
internetowych Gminy,
 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 udzielanie organizacjom wsparcia poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu czy
udostępnienie pomieszczeń na doraźne potrzeby organizacji.
Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016
przebiegła płynnie i przyniosła lokalnej społeczności szereg korzyści, z których najważniejsze
to:
 popularyzacja sportu w gminie Lutowiska
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy poprzez sport.
Mierniki oceny efektywności Programu (zgodnie z zapisami Programu Współpracy):
1. liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej
społeczności - 1
2. liczby osób zaangażowanych w realizację zadań – 52 osoby
3. liczba adresatów zadania – średnio 40 osób podczas każdego z organizowanych meczów
4. wysokości środków finansowych na realizację zadań, w tym środków z budżetu gminy
oraz innych źródeł – łączna ilość środków: 21 307,73, zł, w tym dotacje z budżetu gminy:
15 257,87 zł.
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