Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Nekla
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018” za 2016 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 2016 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 152/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia
05 stycznia 2016 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 oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 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 72 000,00 zł.
a)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 30 000,00 zł.
a)
Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji
kulturalnych mieszkańców Gminy Nekla. Przewidywane jest wspieranie
m.in. warsztatów i przedsięwzięć artystycznych adresowanych do dzieci,
młodzieży i dorosłych w zakresie malarstwa, rękodzieła, muzyki, filmu,
teatru, tańca, fotografii, literatury itp.
b) Realizacja przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje
walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i
okresu powojennego na terenie Gminy Nekla poprzez organizację
uroczystości, wydanie publikacji i innych.
c) Realizacja przedsięwzięć promujących lokalne dziedzictwo kulturowe,
np. sylwetki lokalnych twórców, lokalne historie i legendy, obiekty
sakralne itp.
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.
c)
Realizacja projektów z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
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 2016 r., a zakończy nie później niż 15 grudnia 2016 roku

Ocena ofert
Termin składania ofert upłynął 01 lutego 2016 r. W odpowiedzi na konkurs
wpłynęły 23 oferty. Komisja powołana Zarządzeniem 164/2016 Burmistrza
Miasta i Gminy Nekla z dnia 05 lutego 2016 roku zaopiniowała pozytywnie w dn.
5 i 9 lutego 2016 r. do dofinansowania oferty złożone przez:
1. UKS Milesza
2. Stowarzyszenie Strzelecko – Rekreacyjne „Ogończyk” w Nekli,
3. Gminny Klub Sportowy „Płomień” Nekla,
4. Klub „Active” Nekla,
5. Nekielski Klub Karate „Do Shotokan”,
6. Nekielski Klub Siatkarski – Alligator Nekla,
7. Klub Motorowy MKS Nekla,
8. UKS „Szybki Lopes”,
9. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne,
10.„Czysta Nekla” Stowarzyszenie Ekologiczne,
11.Stowarzyszenie Miłośników Gierłatowa,
12.Fundacja „Forum Działań Pozytywnych”,
13.Nekielskie Towarzystwo Amazonki,
14.Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”,
15.Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło w Nekli.
Zarządzeniem Nr 169/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dn. 12 lutego
2016 r. zatwierdzono do dofinansowania następujące oferty:
I.

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Uczniowski Klub Sportowy Milesza, Doskonalenie techniki
crossmintona poprzez udział w turniejach.
Przyznana kwota dotacji: 5 100,00 zł.
2. Stowarzyszenie Strzelecko Rekreacyjne „Ogończyk”, Strzelectwo –
koncentracja – zamierzony cel.
Przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł.
3. Gminny Klub Sportowy „Płomień” Nekla, Szkolenie dzieci i młodzieży,
udział w rozgrywkach piłkarskich – SENIOR.
Przyznana kwota dotacji: 22 000,00 zł.

4. 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.
5. Gminny Klub Sportowy „Płomień” Nekla, Szkolenie dzieci i młodzieży,
udział w rozgrywkach piłkarskich – Orlik Żak 2005 – 2009.
Przyznana kwota dotacji: 9 000,00 zł.
6. Klub „Active Nekla”, Organizacja biegu przełajowego – crossu, na
torze motocrossowym Magiera w Opatówku.
Przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł.
7. Nekielski Klub Karate „Do Shotokan”, Organizacja szkoleń i
treningów karate dzieci uzdolnionych sportowo.
Przyznana kwota dotacji: 2 700,00 zł.
8. Nekielski Klub Siatkarski „Alligator” Nekla, Trenuj z Alligatorem.
Przyznana kwota dotacji: 8 000,00 zł.
9. Klub Motorowy MKS Nekla, Zawody Motocrossowe 2016.
Przyznana kwota dotacji: 6 500,00 zł.
10.Uczniowski Klub Sportowy „Szybki Lopes Nekla”, Sport z Szybkim
Lopesem.
Przyznana kwota dotacji: 2 700,00 zł.
II.

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego:

1. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Organizacja Zjazdu Szkół im.
Jana Pawła II.
Przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł.
2. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Wielkopolski styl – wydanie
albumu miejscowych twórców, warsztaty filcowania.
Przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł.
3. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Od realizmu do abstrakcjonizmu
– kościół pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku.
Przyznana kwota dotacji: 3 500,00 zł.
4. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Wydanie publikacji „Kościół i
parafia św. Andrzeja Apostoła w Nekli”.
Przyznana kwota dotacji: 13 000,00 zł.

5. Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne, Filmowe warsztaty
integracyjne.
Przyznana kwota dotacji: 2 000,00 zł.
6. Stowarzyszenie Miłośników Gierłatowa, Warsztaty florystyczne.
Przyznana kwota dotacji: 2 500,00 zł.
7. Fundacja „Forum Działań Pozytywnych”, Mam oko na Neklę.
Przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł.
III.

W zakresie ochrony i promocji zdrowia

1. Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne, Dieta oparta na
ekologicznej żywności jako narzędzie profilaktyczne w ochronie zdrowia.
Przyznana kwota dotacji: 1 000,00 zł.
2. Nekielskie Towarzystwo „Amazonki”, Ruch to zdrowie.
Przyznana kwota dotacji: 2 000,00 zł.
3. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, Aktywność to zdrowie.
Przyznana kwota dotacji: 1 800,00 zł.
4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło w Nekli, Cykl wykładów
„Akademii Zdrowia”- propagowanie zdrowego stylu życia, edukacja
zdrowotna i integracja członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w
Nekli.
Przyznana kwota dotacji: 1 200,00 zł.
IV. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
1. Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne, Wilk – nie taki straszny jak
go malują. Warsztat edukacyjny.
Przyznana kwota dotacji: 2 000,00 zł.
Oferty niezatwierdzone do realizacji:
1. „Czysta Nekla” Stowarzyszenie Ekologiczne zadanie „Wystawa fotografii
Sebastiana Łuczywo”. Przyczyną odrzucenia był szacowany niski aktywny
udział mieszkańców gminy Nekla w realizację zdania publicznego.

Sprawozdania z wykorzystanych dotacji.
Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne nie złożyło korekty kosztorysu do zadania
„Wydanie publikacji Kościół i parafia św. Andrzeja Apostoła w Nekli’, w związku
z powyższym, umowa na wsparcie zadania nie została podpisana.
Sprawozdanie z zadania „Organizacja biegu przełajowego – crossu na torze
motocrossowym Magiera w Opatówku Active Nekla zostało złożone po
obowiązującym terminie, po dostarczeniu pisma wzywającego do złożenia
sprawozdania.
Pozostałe sprawozdania z realizacji zadań złożone zostały w terminie.
Sprawozdania przyjęto i rozliczono.
Uwagi:
1. Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne zrealizowało z dotacji w ramach
zadania:
a) Organizacja Zjazdu Szkół im. Jana Pawła II” wydatki w kwocie 2.999,96 zł
(przyznana kwota 3.000,00 zł), kwota zwrotu na konto UMiG Nekla to 0,04 zł;
b) Wielkopolski styl – wydanie albumu miejscowych twórców, warsztaty
filcowania, wydatki w kwocie 2.960,45zł (przyznana kwota 3.000,00zł), zwrot na
konto UMiG Nekla 39,55zł.
2. Fundacja „Forum Działań Pozytywnych”, Mam oko na Neklę, wydatki w
kwocie 2.600,00 zł (przyznana kwota 3 000,00 zł.), kwota do zwrotu na konto
UMiG Nekla to 400,00 zł.
3. Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne, Filmowe warsztaty integracyjne,
wydatki w kwocie 1.999,49 zł (przyznana kwota 2.000,00 zł.), kwota zwrotu na
konto UMiG Nekla to 0,51 zł.
4. Gminny Klub Sportowy „Płomień” Nekla,
a) Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach piłkarskich – SENIOR,
wydatki w kwocie 22.005,42 zł (przyznana kwota 22 000,00 zł + 5,90 zł odsetki),
kwota zwrotu na konto UMiG Nekla to 0,48 zł;
b) Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach piłkarskich – drużyna
Młodzik Młodszy 2003 – 2004, wydatki w kwocie 10.000,15 zł (przyznana kwota
dotacji 10 000,00 zł. + 3,53zł odsetki), kwota zwrotu na konto UMiG Nekla to
3,38 zł;
c) Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach piłkarskich – Orlik Żak
2005 – 2009, wydatki w kwocie 8.986,30 zł (przyznana kwota
9 000,00 zł. + 2,43 zł odsetki), kwota zwrotu na konto UMiG Nekla to 16,13 zł.

5.Nekielski Klub Siatkarski „Alligator” Nekla, Trenuj z Alligatorem, wydatki w
kwocie 7.992,09 zł, (przyznana kwota dotacji: 8 000,00 zł.), zwrot na konto
UMiG Nekla to 7,91 zł.
6.Klub Motorowy MKS Nekla, Zawody Motocrossowe 2016, wydatki w kwocie
6.400,00 zł (przyznana kwota 6 500,00 zł.), kwota zwrotu na konto UMiG
Nekla to 100,00 zł.
7.Klub „Active Nekla”, Organizacja biegu przełajowego – crossu, na torze
motocrossowym Magiera w Opatówku, wydatki w kwocie 2.588,88 zł.
(przyznana kwota dotacji: 3 000,00 zł. + 5,68 zł odsetki), kwota zwrotu na
konto UMiG Nekla to 416,80 zł.
8.Uczniowski Klub Sportowy „Szybki Lopes Nekla”, Sport z Szybkim Lopesem,
wydatki w kwocie 2.292,53 (przyznana kwota 2 700,00 zł.+ 2,53 zł odsetki),
kwota zwrotu na konto UMiG Nekla 410,00 zł.

Opracowała: Aleksandra Kujawa, Nekla, 20.04.2017 r.
Zatwierdził:

