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Nadrzędnym celem rocznego programu współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, za 2016 rok jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym,

poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi

działającymi na obszarze Gminy poprzez wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów

społecznych oraz stwarzanie warunków dla powstawania różnorodnych inicjatyw i struktur

działających na rzecz lokalnej społeczności, a także integrowanie różnych podmiotów polityki lokalnej

obejmującej swym zasięgiem sferę zadań publicznych.

Współpraca ta odbywa się zawsze na zasadzie pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej

konkurencji i jawności, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności każdej ze stron. Uczestnikami

programu były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące

działalność pożytku publicznego oraz mające swoją siedzibę na terenie gminy Lelów, lub działające na

rzecz jej mieszkańców. Na koniec roku 2016 w Gminie Lelów były blisko 32 takie organizacje. Roczny

program współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 zawierał możliwe formy

współpracy oraz zakres priorytetowych zadań zaplanowanych do przekazania organizacjom

pozarządowym, jak i określił mierniki efektywności Programu (tabela poniżej).

NAZWA MIERNIKA WARTOŚĆ
MIERNI KA

W 2016 ROKU

Liczba ogłoszonych konkursów 1

Liczba ofert, które wpłynęły w ramach konkursów 3

Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w ramach konkursów 3

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na 1) 22 471,97

realizację zadań publicznych 2) 30 000,00
3) 10 000,00

R-em: 62 471,97

Cj Formy współpracy:

W roku 2016 organizacjom pozarządowym udzielono 3 dotacji na realizację zadań publicznych

na kwotę 62 471,97 zł z czego cała kwota została wykorzystana zgodnie z kosztorysem co stanowiło

0,32 % wydatków budżetu gminy. Z takiej formy wsparcia skorzystały łącznie 2 podmioty. W ramach

obowiązywania Programu ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2016 roku:

1) „Zajęcia Sportowe dla Uczniów — Nauka i doskonalenie pływania dzieci z Gminy Lelów”:

22 471,97 zł

2) Organizacja wypoczynku w okresie wakacji Ula młodzieży szkolnej: 10 000,00 zł

3) Sport i kultura fizyczna w Gminie Lelów: 30 000,00 zł

Kwota dofinansowania w 2012 roku: 35 000,00 zł

Kwota dofinansowania w 2013 roku: 9 000,00 zł
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Kwota dofinansowania w 2014 roku: 19 300,00 zł

Kwota dofinansowania w 2015 roku: 40 000,00 zł

RAZEM: 103 300,00 zł

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych poszczególnym organizacjom pozarządowym

na realizację zadań publicznych w 2016 roku:

Zadanie nr 1: „Zajęcia Sportowe dla Uczniów — Nauka i doskonalenie pływania dzieci z Gminy Lelów”

zrealizowane w roku 2016, jedyną złożoną ofertą była oferta LKS „LELOyIA” w Lelowie — zadanie

o wartości 44 522,00 zł w tym dotacja z budżetu Gminy Lelów wyniosła 22 471,97 zł w pełni

wykorzystana.
Zadanie nr 2: Sport i kultura fizyczna w Gminie Lelów zrealizowane w roku 2016, jedyną złożoną ofertą

była oferta LKS „LELOyIA” w Lelowie — zadanie o wartości 40 000,00 zł w tym dotacja z budżetu Gminy

Lelów wyniosła 30 000,00 zł w pełni wykorzystana.

Zadanie nr 3: Organizacja wypoczynku w okresie wakacji dla młodzieży szkolnej zrealizowane w roku

2016, jedyną złożoną ofertą była oferta ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Lelów. Zadanie o wartości

() 42 950,00 w tym dotacja z budżetu Gminy Lelów wyniosła 10 000,00 zł w pełni wykorzystana.

Konsultowanie z orRanizacjami pozarzdowymi projektów aktów normatywnych:

Przeprowadzono konsultacje dotyczące projektu Rocznego programu współpracy samorządu gminy

Lelów z organizacjami pozarządowymi. Program został poddany konsultacjom poprzez opublikowanie

na portalu internetowym. Tak przygotowany projekt Programu w dniu 24 listopada 2017 r. Wójt Gminy

Lelów przedstawił do przyjęcia Radzie Gminy Lelów.

Podsumowanie:

W ramach Rocznego Programu współpracy gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok,

organizacje pozarządowe mogły w sposób skuteczny realizować szereg zadań publicznych w zakresie

kultury i sztuki, wychowania dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i turystyki, wypoczynku zimowego

i letniego dzieci i młodzieży, edukacji ekologicznej, zapobiegania patologiom społecznym

i przeciwdziałania narkomanii, pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym

i seniorom. Przeznaczona na ten cel kwota 62 241,97 zł została wydatkowana przez organizacje

w sposób efektywny i oszczędny.

Równolegle ze wsparciem finansowym, organizacje otrzymały pomoc w zakresie rozwoju swoich

zasobów, poszerzania działalności, pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań

statutowych, podejmowania wspólnie z samorządem działań oraz promocji działalności pożytku

publicznego.
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