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Sprawozdanie 

z realizacji programu współpracy Gminy Rogów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 

  

Program współpracy Gminy Rogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

prowadzony był w roku 2017 na podstawie uchwały  Nr 70/X/2016 Rady Gminy w Rogowie z 

dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rogów z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

Przygotowanie założeń Programu odbyło się we współpracy Gminy Rogów z 

przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi osobami działającymi na rzecz 

sektora pozarządowego, mając na uwadze wnioski z realizacji dotychczasowych Rocznych 

Programów. Organizacje pozarządowe zgłosiły propozycje priorytetowych zadań publicznych do 

Programu, do których następnie ustosunkowały się właściwe merytorycznie komórki 

organizacyjne Urzędu Gminy. Projekt Programu zgłoszony został do konsultacji z 

przedstawicielami organizacji pozarządowych zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwag do projektu Programu nie wniesiono. 

Celem tego programu było określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę 

Rogów działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie im realizacji ustawowych zadań 

gminy. Program ten określał obszary, formy, zasady i zakres współpracy organów Gminy 

Rogów z organizacjami oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana była  z 

udzieleniem pomocy publicznej. W programie wskazano, że współpraca będzie dotyczyła 

szczególnie  obszarów  w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży oraz pomocy społecznej. 

W Programie określono, że  zlecanie zadań odbywać się będzie po przeprowadzeniu konkursu 

ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie dopuszczalne jest stosowanie innego trybu. Otwarte 

konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i przepisy 

wykonawcze wydane na jej podstawie. 

W roku 2017 ogłoszone były 2 konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych – 

z zakresu pomocy społecznej na zadania: 

1) „Wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów, polegające na zapewnieniu w okresie 

zimowym całodobowego schronienia, zaspokojenia ich potrzeb bytowych i społecznych”. 

Na realizację tego zadania Gmina Rogów przeznaczyła kwotę 7.430 złotych. 

2) „Pomoc żywnościowa dla osób najuboższych z terenu Gminy Rogów”. 

Na realizację tego zadania Gmina Rogów przeznaczyła kwotę 6.480 złotych. 

oraz 1 konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: „Udział 

dzieci Zespołu Szkół w Rogowie w cyklu wyścigów Mazovia MTB”. Na realizację tego zadania 

Gmina Rogów przeznaczyła kwotę 3.000 złotych 

Złożona została również oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. 

„Z PZU, z Kulturą za Pan Brat” przedstawiona przez Fundację Batorówka. 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego oferta została przyjęta. Na realizację tego 

zadania Gmina Rogów przeznaczyła kwotę 1.500 złotych. 
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Łącznie w budżecie Gminy Rogów na realizację  w/w  zadań publicznych w ramach konkursu 

ofert zaplanowano kwotę dotacji 16.910,00 zł. Wykorzystano kwotę 16.910,00 zł, co stanowi 

100 % zaplanowanych środków. Ponadto wydatkowano kwotę 1.500 zł w trybie 

pozakonkursowym 

 

Komisje konkursowe zostały powołane zarządzeniami Wójta Gminy Rogów. W skład 

komisji wchodzili pracownicy Urzędu Gminy. Przedstawiciele organizacji pozarządowych 

działających na terenie gminy Rogów nie zgłosili swoich kandydatów do komisji. 

 Ocenę ofert wraz z określeniem wysokości dotacji, sporządzono zgodnie z trybem i 

kryteriami stosowanymi przy wyborze ofert, które zawarte były w ogłoszeniu konkursowym.  

Proponowane rozstrzygnięcie przedkładane było do akceptacji Wójta Gminy Rogów.  

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulowała  

umowa zawarta pomiędzy  Zleceniobiorcą tj. wybranym oferentem i  Zleceniodawcą – Gminą 

Rogów. Wraz z upływem terminu zakończenia realizacji zadania, Zleceniobiorca zobowiązany 

był do przedłożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania.  Obligatoryjny termin 30 

dni został zachowany przez wszystkich Zleceniobiorców. Przyznane dotacje wydatkowane 

zostały w całości. Sposób rozliczenia i wydatki poniesione przez Zleceniobiorców nie budziły 

zastrzeżeń i upoważniały do przyjęcia złożonych sprawozdań. Ponadto udzielono wsparcia na 

rozwój sportu na terenie Gminy Rogów w postaci dotacji dla klubów sportowych na podstawie 

ustawy o sporcie w kwocie 38.000,00 zł.  

 

Zestawienie zbiorcze z wykonania zadań publicznych zleconych w roku 2017. 

 

Zadanie 1. Pomoc społeczna. 

Nazwa Wnioskodawcy: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Brzezińskie  

Nazwa zadania: Wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów, polegające na 

zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia, zaspokojenia ich potrzeb 

bytowych i społecznych.  

Planowana kwota dotacji: 7.430,00 zł. 

Przyznana kwota dotacji: 7.430,00 zł. – zadanie realizowane na podst. umowy Nr 28/2017  z 

dnia 4 kwietnia 2017 r.  

Informacje dotyczące realizacji zadania. 

Realizacja zadania polegała na zabezpieczeniu w schronisku dla bezdomnych mężczyzn 

podstawowych potrzeb bytowych osobom tego pozbawionym poprzez: 

 udzielenie schronienia 

 zapewnienie posiłku, 

 zapewnienie niezbędnego ubrania stosownego do pory roku. 

Przyznane środki finansowe zostały przekazane Zleceniobiorcy w postaci jednej transzy. 

Zleceniobiorca złożył w terminie rozliczenie merytoryczne i finansowe dotyczące zrealizowania 

całości zadania.  Przyznana dotacja wydatkowana została w całości. 

Sposób rozliczenia i wydatki poniesione przez Zleceniobiorcę nie budziły zastrzeżeń i 

upoważniały do przyjęcia złożonego sprawozdania. 

Zadanie 2. Pomoc społeczna. 

Nazwa Wnioskodawcy: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Brzezińskie  
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Nazwa zadania: „Pomoc żywnościowa dla osób najuboższych z terenu Gminy Rogów”.  

Planowana kwota dotacji: 6.480,00 zł. 

Przyznana kwota dotacji: 6.480,00 zł. – zadanie realizowane na podst. umowy Nr 27/2017  z 

dnia 4 kwietnia 2017 r.  

Informacje dotyczące realizacji zadania. 

Realizacja zadania polegała na dystrybucji żywności dla najuboższych. W okresie realizacji 

zadania 120 najuboższych mieszkańców gminy Rogów otrzymywało raz w miesiącu paczkę 

żywnościową. Pomoc trafiająca bezpośrednio do podopiecznych była systematyczna. 

Przyznane środki finansowe zostały przekazane Zleceniobiorcy w postaci jednej transzy. 

Zleceniobiorca złożył w terminie rozliczenie merytoryczne i finansowe dotyczące zrealizowania 

całości zadania.  Przyznana dotacja wydatkowana została w całości. 

Sposób rozliczenia i wydatki poniesione przez Zleceniobiorcę nie budziły zastrzeżeń i 

upoważniały do przyjęcia złożonego sprawozdania. 

Zadanie 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Nazwa Wnioskodawcy: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "ZIUK"  

Nazwa zadania: „Udział dzieci Zespołu Szkół w Rogowie w cyklu wyścigów Mazovia MTB”.  

Planowana kwota dotacji: 3.000,00 zł. 

Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł. – zadanie realizowane na podst. umowy Nr 31/2017  z 

dnia 12 kwietnia 2017 r.  

Informacje dotyczące realizacji zadania. 

W zawodach z cyklu Mazovia MTB dzieci objęte wnioskiem startowały w 13 na 14 

rozegranych wyścigów (poza tym dwa etapy w ramach Gwiazdy Północy). W pełnym składzie 

(co najmniej 4 zawodników) wystartowały w 11 wyścigach zdobywając w najlepiej 

punktowanych 8 wyścigach łącznie 5.460 punktów. Poza tym dzieci startowały w tzw. 

Gwieździe Północy (trzy etapy Mazovii w Ełku, Prostkach i Sypitkach).  

Rywalizacja w 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania w drużynie miała na 

celu m. in. zdobycie doświadczeń, ale przede wszystkim budowę grupy, która ze względu na b. 

dobre przygotowanie fizyczne może dobrze reprezentować szkołę, klub uczniowski oraz Gminę 

Rogów. 

Zleceniobiorca złożył w terminie rozliczenie merytoryczne i finansowe dotyczące zrealizowania 

całości zadania.  Przyznana dotacja wydatkowana została w całości. 

Sposób rozliczenia i wydatki poniesione przez Zleceniobiorcę nie budziły zastrzeżeń i 

upoważniały do przyjęcia złożonego sprawozdania. 

 

 

Zadanie w trybie pozakonkursowym.  

Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja Batorówka.  

Nazwa zadania: „Z PZU, z Kulturą za Pan Brat” 

Wnioskowana kwota dotacji: 1 500,00 zł. 

Przyznana kwota dotacji: 1.500,00 zł. - zadanie realizowane na podst. umowy Nr 108/2017  

z dnia 26 września 2017 r. 

Informacje dotyczące realizacji zadania. 

W projekcie wzięli udział uczniowie klas Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Rogowie-dzieci 

wiejskie. Głównym celem zadania było wyrównanie ich szans w dostępie do kultury wysokiej 
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poprzez organizację 3 wyjazdów edukacyjnych do muzeów, teatrów, opery i galerii, a także 

wzrost ich wiedzy nt. kultury poprzez organizację: cyklicznych warsztatów o kulturze, konkursu 

fotograficznego i literackiego, przygotowanie prezentacji o kulturze wysokiej i nagranie filmu "Z 

PZU z Kulturą". Dodatkowo odbyły się wystawy fotograficzne. 

Projekt rozwiązał problem główny jakim jest niski dostęp do kult. wysokiej z uwagi na bariery 

finansowe i terytorialne młodzieży zamieszkałej głównie gm. Rogów. 

-W wyniku realizacji zadania, wśród młodzieży podniósł się  poziom wiedzy o dziedzictwie 

kultury, świadomość o potrzebie korzystania z dóbr kultury. 

Beneficjentami projektu byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Rogowie, dzieci wiejskie w 

wieku 14-16 lat, tj. uczestnicy cyklicznych warsztatów i wyjazdów do ośrodków kult. Łącznie 

110 os. (50 os. do Gdańska i po 30 do W-wy i Wrocławia). W projekcie zaangażowani byli 

rodzice, nauczyciele, lokalne organizacje. Nauczyciele wyjeżdżali z dziećmi na wycieczki, 

szkoła udostępniła pomieszczenia, zaś Gmina współfinansowała wyjazd. 

Z projektu skorzystali również uczestnicy biorący udział w transmisjach Teatru Internetowego, 

zorganizowanych na terenie szkoły. Wstęp był otwarty – uczniowie i ich rodziny, znajomi. 

Każdorazowo udział w nich brało ok. 40 osób (łącznie ok. 160 osób). Łącznie z projektu w 

sposób bezpośredni skorzystało min. 270 osób.  

Zleceniobiorca złożył w terminie rozliczenie merytoryczne i finansowe dotyczące zrealizowania 

całości zadania.  Przyznana dotacja wydatkowana została w całości. 

Sposób rozliczenia i wydatki poniesione przez Zleceniobiorcę nie budziły zastrzeżeń i 

upoważniały do przyjęcia złożonego sprawozdania. 

 

Zadanie z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rogów na podstawie ustawy o sporcie. 

Nazwa Wnioskodawcy: Gminny Klub Sportowy „Pogoń Rogów”  

Nazwa zadania: „Praca szkoleniowa z dziećmi i młodzieżą poprzez prowadzenie rozgrywek 

systemowych w piłce nożnej”.  

Planowana kwota dotacji: 38.000,00 zł. 

Przyznana kwota dotacji: 38.000,00 zł. - zadanie realizowane na podst. umowy Nr 26/2017  z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

dnia 31 marca 2017 r. 

Informacje dotyczące realizacji zadania 

Przyznane środki finansowe zostały przekazane Zleceniobiorcy w postaci dwóch transz.  

Zleceniobiorca złożył rozliczenie merytoryczne i finansowe dotyczące zrealizowania całości 

zadania w wymaganym terminie. Sprawozdanie merytoryczne i sposób rozliczenia zadania nie 

budziły zastrzeżeń i upoważniały do przyjęcia złożonego sprawozdania.  

Zadanie zostało zrealizowane w całości i przyznana dotacja została wydatkowana w całości. 


