Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Nekla z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2015 – 2018” za 2015 rok.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego nie później niż do 31 maja każdego roku jest obowiązany
przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Priorytetowe zadania jakie Gmina Nekla przyjęła na 2015 rok zostały określone
w Uchwale Nr XXXVI/309/2014 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 października
2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Nekla z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na lata 2015 - 2018”,
Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest optymalne
wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy Nekla. Cel ten realizowano w szczególności poprzez :
- określenie priorytetowych zadań publicznych,
- zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,
- wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 19
grudnia 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie
ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ogłoszono
otwarty konkurs ofert. Celem konkursu było wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom
pozarządowym do realizacji zadań publicznych.

Rodzaje zadań
1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowana dotacja 65 000,00 zł
Prowadzenie zajęć sportowych i treningów w różnych grupach wiekowych,
organizacja oraz udział w rozgrywkach, turniejach i zawodach sportowych,
prowadzonych przez poszczególne stowarzyszenia i kluby sportowe: m.in. piłka
nożna, piłka siatkowa, strzelectwo, badminton i inne dyscypliny sportowe.
2. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – planowana dotacja 24 000,00 zł
a)
Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji
kulturalnych mieszkańców Gminy Nekla. Przewidywane jest wspieranie m.in.
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warsztatów i przedsięwzięć artystycznych adresowanych do dzieci, młodzieży i
dorosłych w zakresie malarstwa, rękodzieła, muzyki, filmu, teatru, tańca,
fotografii, literatury itp.
b)
Realizacja przedsięwzięć służących upowszechnianiu wiedzy
o wybitnych postaciach związanych z gminą Nekla, o niebagatelnym znaczeniu
dla kultury, historii, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzin życia, których
dokonania pozostają w zapomnieniu.
3. W zakresie ochrony i promocji zdrowia – planowana dotacja 6 000,00 zł
a) Realizacja projektów promujących racjonalny sposób odżywiania się i
kształtujących właściwe nawyki żywieniowe oraz aktywny tryb życia, z
uwzględnieniem naszego otoczenia przyrodniczego.
b) Realizacja projektów z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych,
polegających na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców
poprzez rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób,
kształtowanie nawyku samokontroli oraz badań profilaktycznych.
4. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego – planowana dotacja 2 000,00 zł.
a) Realizacja projektów dotyczących edukacji i poszerzania wiedzy na temat
najbliższego otoczenia przyrodniczego z uwzględnieniem dbałości o
zachowanie dobrego stanu otaczającej nas przyrody.

Termin realizacji zadań
Konkurs obejmował zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15
lutego 2015 r., a zakończy nie później niż 15 grudnia 2015 roku.

Ocena ofert
Termin składania ofert upłynął 23 stycznia 2015 r. W odpowiedzi na konkurs
wpłynęły 22 oferty. Komisja powołana Zarządzeniem 16/2015 Burmistrza Miasta i
Gminy Nekla z dnia 30 stycznia 2015 roku zaopiniowała pozytywnie w dn. 3 i 5
lutego 2015 r. do dofinansowania oferty złożone przez:
1. Gminny Klub Sportowy „Płomień” Nekla,
2. Stowarzyszenie Strzelecko – Rekreacyjne „Ogończyk” w Nekli,
3. Klub Motorowy MKS Nekla,
4. UKS Milesza,
5. Nekielski Klub Siatkarski – Alligator Nekla,
6. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”,
7. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne ,
2

8. „Czysta Nekla” Stowarzyszenie Ekologiczne,
9. Stowarzyszenie Miłośników Gierłatowa,
10. Nekielskie Towarzystwo Amazonki.
Zarządzeniem Nr 18/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dn. 11 lutego 2015 r.
zatwierdzono do dofinansowania następujące oferty:

I. W zakresie kultury fizycznej:
1. Klub Motorowy MKS Nekla, „Zawody Motocrossowe 2015, przyznana kwota
dotacji: 6 500,00 zł.
2. Gminny Klub Sportowy „Płomień” Nekla, Szkolenie dzieci i młodzieży;
udział w rozgrywkach piłkarskich. Drużyna Seniorów., przyznana kwota
dotacji: 10 000,00 zł.
3. Gminny Klub Sportowy „Płomień” Nekla, Szkolenie dzieci i młodzieży;
udział w rozgrywkach piłkarskich. Drużyna Junior 1999 – 2002, przyznana
kwota dotacji: 10 000,00 zł.
4. Gminny Klub Sportowy „Płomień” Nekla, Szkolenie dzieci i młodzieży;
udział w rozgrywkach piłkarskich. Drużyna Orlik Żak 2005 - 2006, przyznana
kwota dotacji: 10 000,00 zł.
5. Gminny Klub Sportowy „Płomień” Nekla, Szkolenie dzieci i młodzieży;
udział w rozgrywkach piłkarskich. Drużyna Młodzik Młodszy 2003 – 2004,
przyznana kwota dotacji: 10 000,00 zł.
6. Stowarzyszenie Strzelecko – Rekreacyjne "Ogończyk", "Poprzez
strzelectwo sportowe do koncentracji i dobrej pracy w grupie”, przyznana
kwota dotacji: 3 000,00 zł.
7. Uczniowski Klub Sportowy „Milesza”, "Doskonalenie techniki gry poprzez
udział w turniejach badmintonowych", przyznana kwota dotacji: 4 500,00 zł.
8. Klub Siatkarski Alligator Nekla, „Siatkówka z Alligatorem”, przyznana
kwota dotacji: 10 000,00 zł.
9. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, „Wspólna zabawa to świetna sprawa”
rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci z świetlic środowiskowych „Tęcza” z
Opatówka i „Świetliki” ze Stępocina, przyznana kwota dotacji: 1 000,00 zł.
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, „Za to, że byli Polakami. II wojna
światowa we wspomnieniach mieszkańców Gminy Nekla”.
Przyznana kwota dotacji: 6 000,00 zł

II.
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2. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Wielkopolski styl – czyli jak żyją i
działają Wielkopolanie
Przyznana kwota dotacji: 1500,00 zł
3. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Nekielski pejzaż z widokiem na
kościół.
Przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł
4. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Wydanie książki „Ziemia Nekielska w
Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919”.
Przyznana kwota dotacji: 8 000,00 zł
5. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Nekla miejscem spotkań i promocji
filmu polskiego w projekcie „Polska Światłoczuła”.
Przyznana kwota dotacji: 1500,00 zł
6. Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne, Graffiti – sztuka malowania na
murze: warsztat rodzinny
Przyznana kwota dotacji: 1500,00 zł
7. Stowarzyszenie Miłośników Gierłatowa, Warsztaty „Powertex”
Przyznana kwota dotacji: 2 500,00 zł

III.

W zakresie ochrony i promocji zdrowia
1. Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne, Kurs pierwszej pomocy.
Przyznana kwota dotacji: 1 950,00 zł
2. Nekielskie Towarzystwo „Amazonki”, „Ruch to zdrowie”.
Przyznana kwota dotacji: 2 050,00 zł
3. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, „W kuchcikowie” . Rozszerzenie oferty
edukacyjnej dla dzieci ze świetlic środowiskowych z Opatówka i Stępocina.
Przyznana kwota dotacji: 2 000,00 zł
W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
1. Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne, Poznaj przyrodę gminy Nekla,
przyznana kwota dotacji: 2 000,00 zł.

IV.

Oferty niezatwierdzone do realizacji:
1. Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne, Rowerzysta bezpieczny na
drodze - tematyka i zakres oferty są niezgodne z ogłoszeniem konkursowym.
2. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, „Przygoda na dzikim Zachodzie”
rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci ze świetlic środowiskowych „Tęcza”
z Opatówka i „Świetliki” ze Stępocina - tematyka i zakres oferty są niezgodne z
ogłoszeniem konkursowym.
4

Dodatkowo, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, przyznano dotacje na następujące zadania:
1. „Multimedialny hipertekst o życiu małego miasteczka – sztuka cyfrowa jako
środek edukacji”, Fundacja „Solar Trip”, przyznana kwota dotacji: 2 125,00 zł.
2. „Propagowanie piłki nożnej i rozwój umiejętności piłkarskich wśród
młodzieży”, Gminny Klub Sportowy „Płomień” Nekla, przyznana kwota
dotacji: 5 000,00 zł.
3. Podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez podniesienie kompetencji z
zakresu udzielania pierwszej pomocy”, Stowarzyszenie Ekologiczne „Czysta
Nekla”, przyznana kwota dotacji: 2 100,00 zł.
4. „Koncert pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości dla
mieszkańców gminy Nekla”, Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, przyznana
kwota dotacji: 1 500,00 zł.

Sprawozdania z wykorzystanych dotacji.
Sprawozdania z zadań „Kurs Pierwszej Pomocy” oraz „Poznaj przyrodę gminy Nekla”
Stowarzyszenia Ekologicznego „Czysta Nekla” zostały złożone po obowiązującym
terminie, po dostarczeniu pisma wzywającego do złożenia sprawozdania. Podobna
sytuacja wystąpiła w przypadku zadania „Multimedialny hipertekst o życiu małego
miasteczka – sztuka cyfrowa jako środek edukacji”, Fundacji „Solar Trip”. Pozostałe
sprawozdania z realizacji zadań złożone zostały w terminie. Sprawozdania przyjęto i
rozliczono.
Uwagi:
1.
Stowarzyszenie Ekologiczne „Czysta Nekla” zrealizowało z dotacji w ramach
zadania „Poznaj przyrodę gminy Nekla” wydatki w kwocie 646,00 zł (przyznana
kwota dotacji: 2 000,00 zł); kwota niewykorzystanej dotacji tj. 1 354,00 zł wpłynęła na
rachunek bankowy gminy w dn. 25.08.2015.
2.
Stowarzyszenie Ekologiczne „Czysta Nekla” zrealizowało z dotacji w ramach
zadania „Kurs pierwszej pomocy” wydatki w kwocie 100,00 zł (przyznana kwota
dotacji: 1 950,00 zł); kwota niewykorzystanej dotacji tj. 1 850,00 zł wpłynęła na
rachunek bankowy gminy w dn. 25.08.2015.
3.
Stowarzyszenie Ekologiczne „Czysta Nekla” zrealizowało z dotacji w ramach
zadania „Graffiti – sztuka malowania na murach: warsztat rodzinny” wydatki w
kwocie 1 296,00 zł (przyznana kwota dotacji: 1 500,00 zł); kwota niewykorzystanej
dotacji tj. 204,00 zł wpłynęła na rachunek bankowy gminy w dn. 23.10.2015 r.
4.
Gminny Klub Sportowy „Płomień Nekla”, w skutek zmniejszenia się liczby
członków drużyny Orlik – Żak 2005 – 2006, klub zrealizował z dotacji wydatki w
kwocie 4 997,57 zł. (przyznana kwota dotacji: 10 000,00 zł). Niewykorzystana dotacja
została zwrócona w dniu 31.08.2015 r. (5 000,00 zł) oraz 14.01.2016 r. (2,43 zł).
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Ponadto w dniu. 14.01.2016 r. Klub dokonał zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji
na pozostałe zadania:
a) Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach piłkarskich, Młodzik
Młodszy 2003 – 2004 – 3,53 zł,
b) Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach piłkarskich, Junior 1998 –
2002 – 5,68 zł,
c) Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach piłkarskich, Senior – 5,90
zł,
d) Propagowanie piłki nożnej i rozwój umiejętności piłkarskich – 2,53 zł.
Opracowała: Marta Owczarzak, Nekla, 16.03.2015 r.

Zatwierdził:
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