SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUTOWISKA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W ROKU 2018
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 został przyjęty
uchwałą Rady Gminy Lutowiska nr XXX/143/2017 z dnia 9 listopada 2017 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 2018 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.
I.

Współpraca finansowa

Współpraca finansowa polegała na zleceniu realizacji zadania publicznego poprzez
wspieranie jego wykonywania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Kwota przeznaczona na wspierania zadań w roku 2018 wynosiła 23 000 zł. Jako priorytetowe
w roku 2018 określono wspieranie działalności na rzecz rozwoju aktywności fizycznej
i sportu. Dnia 16 stycznia 2018 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 23 lutego 2018 dokonała oceny złożonych ofert.
Oferta Klubu Sportowego Otryt I Lutowiska została zaopiniowana pozytywnie
i rekomendowana do dofinansowania na kwotę 22 315 zł. Zgodnie z zapisami umowy o
wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 1 marca 2018 r. Klubowi Sportowemu Otryt I
Lutowiska przelano dotację w kwocie 22 315 zł z podziałem na dwie transze. Pierwsza
transze przekazano po podpisaniu umowy, drugą po złożeniu i akceptacji sprawozdania
częściowego z realizacji zadania publicznego. Sprawozdanie częściowe złożone zostało rzez
Klub dnia 19 lipca 2018 r i zostało zaakceptowane 26 lipca 2018 r. Dnia 14 listopada 2018 r.
wpłynęła od władz Klubu prośba o dokonanie przesunięć w kalkulacji kosztów zadania
wynikających z osiągnięcia przez Klub oszczędności na niektórych pozycjach budżetowych.
Zaproponowane zmiany polegały na przesunięciu środków z poz. 3. transport ( 2488,90 zł),
8. Apteczka (20 zł) i 2.b. Koszty administracyjne (24 zł) na łączną kwotę 2548,90 zł do
pozycji 7. Nadzór trenerski (1000 zł) i 9. Uzupełnienie sprzętu (1548,90 zł). Dodatkowo
Klub wniósł o rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych opisanych w pozycji 8.
Apteczka o kurs pierwszej pomocy. Prośba została zaakceptowana dnia 22 listopada 2018 r.
Wg danych przedstawionych w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania całkowita

wartość zadania wyniosła 34 117,50 zł. Klub wykorzystał w całości kwotę dotacji w
wysokości 22 315 zł. Przekazana na realizację zadania dotacja stanowiła 66,40 % wartości
całego zadania. Wkład finansowy Klubu łącznie 4 479,50 zł na co złożyły się środki
finansowe własne Klubu w kwocie 3 159,50 zł oraz środki przekazane przez rodziców dzieci
w kwocie 1 320,00 zł. Łączna wartość udziału innych niż dotacja środków finansowych w
całości zdania wyniosła 13,13 %. Ponadto Klub wniósł wkład rzeczowy o wartości 6 621,00
zł i wkład osobowy w postaci wykonanych prac społecznych o wartości 910,00 zł. Łączna
wartość wkładu rzeczowego i osobowego stanowiła 21,47 % wartości całego zadania.
W rozgrywkach piłkarskich i zajęciach sportowych organizowanych przez Klub udział
brały dwie drużyny trampkarzy – U9 i U11, zrzeszają ce łącznie 24 zawodników. W okresie
realizacji zadania Klub Sportowy Otryt I Lutowiska:
- prowadził treningi pod okiem trenera dwa razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej.
Treningi odbywały się na hali sportowej i na boisku sportowym zależnie od pogody.
- wyjeżdżano w sumie 20 razy na turnieje lokalne i mini mistrzostwa Deichmanna 2018 gdzie
klub wystawił dwie drużyny w dwóch kategoriach oraz na mecze klubowe do sąsiednich
klubów do Niebieszczan, Leska, Sanoka, Krosna, Bykowiec
- wyjeżdżano na rozgrywki do sąsiednich klubów z okazji Niepodległości, Mikołajek – dwa
turnieje Mikołajkowe dla dwóch kategorii wiekowych;
- przygotowano dwa turnieje piłki nożnej, w każdym udział wzięło ok 100 dzieci oraz ich
rodzice, opiekunowie i kibice;
- dzieci zostały objęte dodatkowym ubezpieczeniem sportowym na czas treningów i
turniejów;
- w ramach działalności administracyjnej poniesiono koszty na opłaty bankowe;
- sprzęt: uzupełniono sprzęt w związku z utworzeniem nowej drużyny najmłodszych Orlików.
- klub prowadził fanpage na FB dzięki któremu dociera do rzeszy zainteresowanych (fanpage
obserwuje ok 100 użytkowników).
Dnia 28 maja 2018 r. ogłoszono drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczonądo
wykorzystania pulą środków w wysokości 15 000,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie
wpłynęła jedna oferta, złożona przez Klub Sportowy OTRYT I Lutowiska, na zadanie pod
nazwą: „Sport dla seniorów 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 28 czerwca 2018 dokonała oceny złożonych ofert.
Oferta Klubu Sportowego Otryt I Lutowiska została zaopiniowana pozytywnie
i rekomendowana do dofinansowania na kwotę 15 000,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy o
wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 2 sierpnia 2018 r. Klubowi Sportowemu Otryt
I Lutowiska przelano dotację w kwocie 15 000,00 zł (jedna transza po podpisaniu umowy).
Dnia 8 listopada 2018 r. wpłynęła od władz Klubu prośba o dokonanie przesunięć
w kalkulacji kosztów zadania wynikających z osiągnięcia przez Klub oszczędności na
niektórych pozycjach budżetowych. Zaproponowane zmiany polegały na przesunięciu
środków z poz. 2. transport (1746,05 zł), 10. opłaty za sędziowanie (760 zł) i 2.a. Koszty
administracyjne (24 zł) w łącznej kwocie 2530,05 zł do pozycji 9. Badania (200 zł), 11.
Rejestracja zawodników (1597 zł), 14. Uzupełnienie sprzętu (709,05 zł) i 2.b. Koszty
administracyjne (24 zł). Prośba została zaakceptowana dnia 22 listopada 2018 r.
Wg danych przedstawionych w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania
całkowita wartość zadania wyniosła 20 570,78 zł. Klub wykorzystał w całości kwotę dotacji
w wysokości 15 000,00 zł. Przekazana na realizację zadania dotacja stanowiła 72,92 %
wartości całego zadania. Wkład finansowy Klubu wyniósł łącznie 4 912,28 zł się i w całości

stanowiły go środki własne Klubu. Łączna wartość udziału innych niż dotacja środków
finansowych w całości zdania wyniosła 23,89 %. Ponadto Klub wniósł wkład rzeczowy o
wartości 49,50 zł i wkład osobowy w postaci wykonanych prac społecznych o wartości
606,00 zł. Łączna wartość wkładu rzeczowego i osobowego stanowiła 3,19 % wartości
całego zadania.
W okresie realizacji zadania Klub Sportowy Otryt I Lutowiska:
- prowadził treningi pod okiem trenera dwa razy w tygodniu po 2 godzinie zegarowe; treningi
odbywały się na hali sportowej i na boisku sportowym zależnie od pogody.
- sfinansował kurs UEFA C dla nowego trenera seniorów
- wyjeżdżano w sumie 6 razy na mecze wyjazdowe
- zorganizowano 6 meczy na miejscu (ligowe i sparingowe) oraz jeden mecz pucharowy z
Ustrzykami Dolnymi
- doposażono apteczkę w środki medyczne potrzebne na meczach;
- piłkarze oraz sympatycy klubu Otryt dbali o boisko, dosiewanie trawy, poprawianie linii,
wykonali prace związane z regeneracją płyty boiska;
- stroje klubowe były odpowiednio prane i dbano o ich trwałość i użyteczność;
- przeprowadzono badania dopuszczające zawodników do gry;
- klub Otryt-I był zobowiązany do uiszczenia opłaty sędziowskiej do OZPN Krosno oraz
wpłat za uczestnictwo i rejestracje zawodników do OZPN Krosno; wszelkie opłaty zostały
uiszczone zgodnie z wymogami OZPN Krosno.
- zawodnicy zostali objęci dodatkowym ubezpieczeniem sportowym na czas treningów i
meczy, odnotowano trzy przypadki kontuzji w trakcie meczy i treningów;
- w ramach zadania starano zabezpieczyć się napoje , jednak wielokrotnie to sami piłkarze
chcąc wspomóc klub organizowali zakup napoi;
- w ramach działalności administracyjnej poniesiono koszty na opłaty bankowe;
- zakupiono wszystkie sprzęty jakie planowano: kupiono paliki, tablice taktyczną, pachołki
dla dorosłych, płotki treningowe, siatki bramkarskie na duże bramki, chorągiewki boczne.
II.

Współpraca pozafinansowa

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 2018
przebiegła płynnie i przyniosła lokalnej społeczności szereg korzyści, z których najważniejsze
to:
 popularyzacja sportu w gminie Lutowiska
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy poprzez sport.

III.

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 – 54 osoby (piłkarze)
3. liczba adresatów zadania – 194 osoby
4. wysokości środków finansowych na realizację zadań, w tym środków z budżetu gminy
oraz innych źródeł – łączna ilość środków: 54 688,28 zł, w tym dotacje z budżetu gminy:
37 315,00 zł.

Lutowiska, 20 maja 2019 r.

Sporządził:
Jakub Doliwa

