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Sprawozdanie
z realizacji programu wspólpracyMiasta i Gminy Glinojeck z organizacjami
pozarządowymioraz innymi podmiotami prowadzącymidziałalnośćpożytku

publicznego za rok 2018

Zgodnie z zapisami an. Sa ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Z 2019 r. poz. 688) organ wykonawczy

jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do 31 maja każdego roku jest zobowiązany
przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować

w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok

poprzedni.

Program wspólpracy Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok przyjęty został przez
Radę Miejską w Glinojecku Uchwala nr XIX/2020017 z dnia 30 listopada 2017 r., w sprawie
uchwalenia rocznego programu wspólpracy Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na rok 2018. Program

uznawał za priorytetowe nastepujące zadanie publiczne: „działalność na rzecz organizaq'i
pozarządowych

Projekt Programu wspólpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwaly
Nr XXXVII/224/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia l4 września 2010 r.„ w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
ipodmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
io wolontariacie lub radą dzialalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących ich dzialalności statutowej.



Konsultacje zostaly ogłoszone Zarządzeniem nr 135/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Glinojeck z dnia IO października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych
projektu uchwaly w sprawie uchwalenia rocznego programu wspólpracy Gminy Glinojeck
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku
publicznego na rok 2018,

Z przebiegu konsultacji przygotowano raport, który został zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miastai Gminy w Glinojecku.

Wspólpraca o charakterze finansowym

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pozytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Glinojeck na 2018 r. w trybie

otwartego konkursu ofert przeznaczono kwotę w wysokości 145 000,00 zl.

W dniu 22 lutego 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono konkurs

ofert na realizację zadań z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Nabór trwal do dnia 09 marca 2018 roku.

W konkursie wplynęly dwie oferty złożone przez Uczniowski Klub Sportowy „AS"

ul. Płocka 8, 06 ~ 450 Glinojeck oraz MKS ~,KRYSZTAŁ" Glinojeck, ul. Parkowa 22. 06 ~
450 Glinojeck] Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie wspólpracy oferty

zostaly zweryfikowane pod względem formalnym i zaopiniowane pozytywnie.

W dniu 31 lipca 2018 roku na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty. o których mowa w art, 3 ust.3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy

Glinojeck w trybie otwartego konkursu ofert przeznaczono kwotę w wysokości 20 000,00 zl.

Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 31 lipca 2018
roku . Nabor trwał do 20 sierpnia 2018 r.

W konkursie wpłynęła jedna oferta zlozona przez MKS „KRYSZTAŁ" Glinojeck,
ul. Parkowa 22„ 06 _ 450 Glinojeck.

Zgodnie z procedurą konkursowa określoną w Programie wspólpracy oferta zostala

zweryfikowana pod wzgledem formalnym i zaopiniowana pozytywnie.



Zestawienie zawartych umów w trybie otwartego konkursu ofert w 2018 roku:

Data zawarcia KwotaL.p. Nazwa organizacji Rodzaj zaduma umowy dofinansowania
Prowadzenie Lu|eć

Uczniowski Klub Sportowy "'-Eflinguwwhw

..As»~.„t.p.„k„ .::::Jsżutbżtsfsnt. 2003-2018 3500090”
siatkowa

Uczestnictwo
w rozgrywkach

MKS „KRYSZTAL” umprmchSportowych.
Glinojeck, ul. Parkowa 22 iż:/21002211: 20.03.20] 8 l 10 000.00 zł

modemllacja Sprzętu
sportmwgu
Licmmwiwu
w rozgrywkach

MKS ,.KRYSZTAL" Glinojeck umprezach sportowych

ul. Parkowa 32 ;:::/(2:32? 24.08.2028 20 000,00 zł

modemlzacja sprzetu
sponowevu.

Przyznane kwoty dotacji zostały przez w/w organizacje wykorzystane w 100%, Nie

nastąpiło ich zmniejszenie, ani zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy,

W Programie współpracy Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi na 2018

rok przeznaczono kwotę 20 000,00 złotych na współpracę z organizacjami pozarządowymi

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w ramach uproszczonego trybu

pozakonkursowego- art. 1 9a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2018 roku w trybie pozakonkursowym wplynęły 3 oferty złożone przez: Chorągiew

Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego ll—lufiec Ciechanów na realizację zadania

,Slużymy Polsce piosenką” Festiwal Piosenki Zuchowej. Harcerskiej i Patriotycznej;

Stowarzyszenie MANKO na realizację zadania __Glinojecka edycja Ogólnopolskiej Karty

Seniora", oraz Fundację Edukacyjno- Sportową ReGeneracja na realizację zadania „Gra

terenowa ku pamięci 100 _ lecia odzyskania Niepodległości oraz 25-1ecia nadania praw
miejskich Glinojeckowi.

Oferty spełniały wszystkie wymogi formalne wynikające z Regulaminu przyznawania

dotacji na podstawie art.l9a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków Budżetu Gminy

Glinojeck. zatwierdzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Nr 91/2017

z dnia 4 sierpnia 2017 roku,



Kwoty otrzymanych dotacji w ramach uproszczonego trybu pozakonkursowego w 2018 roku
przedstawia poniższa tabela.

Nazwa organizacji . . Wnioskowana PrzyznanaLp. pozarządowej Opis udania kwota dotacji kwota dotacji
„Gra terenowa ku pamięci

_. . 100- lecia odzyskania
1 Sunda”? www”"? Niepodległości oraz 25-Iecia 4 000 zl 4 000 zl

portowa ReGeneracja . . „ .nadania praw |n|ejskich
Glinojeckowi”

_,Glinojecka edycja
2 Stowarzyszenie MANKO Ogólnopolskiej Karty 3 850 zł 3 850 zl

Seniora"
Chorągiew Mazowiecka „Służymy Polsce piosenka"
Związku Harcerstwa Festiwal Piosenki

3
Polskiego Hufiec Zuchowej. Harcerskiej

4 000 Zł 4 000 Zi

Ciechanów i Patriotycznej"

Pozostale formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Gmina Glinojeck poprzez Miejsko — Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku włączyła

się do akcji Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto w 2018 roku

wydatkowano kwotę w wysokości 264 686.56 zł na dzialalność statutową jednostek OSP

z terenuGminy Glinojeck. Powyższa kwota zostala przeznaczona na: utrzymanie strażnic OSP,

utrzymanie pojazdów i sprzętu w gotowości bojowej] ekwiwalent za udział strażaków

w akcjach ratowniczo—gaśniczych. zakup sprzętu i umundurowania.
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Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck


