Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy
Skępe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2021 rok
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 – z póź. zm.)

- Skępe, dnia 18 styczeń 2022r. -

1. Wstęp
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 – z póź. zm.) Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe jest zobowiązany przedstawić Radzie Miejskiej w Skępem nie
później niż do dnia 31 maja każdego roku, sprawozdanie z realizacji Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Roczny Program współpracy Miasta i Gminy Skępe z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Skępem Nr XXVI/176/2021 z dnia 21
stycznia 2021 r.. Wcześniej Projekt Programu został poddany konsultacjom
społecznym, a informacja o tym umieszczona została w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.
2. Współpraca o charakterze finansowym
Działając na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj.: Dz. U. z 2020r., poz. 1057 – z
póź. zm.), oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe nr 9/2021 z dnia 23
lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2021 r., oraz § 9 uchwały Nr XVII/150/2012 Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu w Mieście i Gminie Skępe, Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem w dniu 23 lutego
2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2020
w zakresie:
•

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

•

ochrony zwierząt,

W 2021 r. na realizację działań w zakresie jak wyżej przeznaczono środki finansowe
w wysokości 60.000,00- zł, z podziałem wg. tabeli poniżej:
Lp.

Nazwa zadania
Upowszechnianie

1.

i

rozwój

kultury

Wydatki w 2021r.
fizycznej

50000,00

i sportu wśród dzieci i młodzieży
Ochrona zwierząt

2.

Razem:

10000,00
60000,00

W dniu 24 marca 2021 r. zarządzeniem Nr 15/2021 Burmistrz Miasta i Gminy w
Skępem powołał komisję konkursowa ds. opiniowania ofert w zakresie ww. zadań
publicznych w 2021 r.. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert oraz
zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opublikowano poprzez
zamieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skępe.
W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 23 marca 2021 r., do godz. 1500
wpłynęły dwie oferty:
1. Uczniowski Klub Sportowy „SKOMPENSIS” z siedzibą w Skępem, ul. Al. 1-go Maja
89,
2. Fundacja dla zwierząt „TIM – TROSKA I MIŁOŚĆ”, ul. Św. Józefa 2/6, 87 – 100
Toruń – Dom tymczasowy dla zwierząt bezdomnych w Ławiczku.
Ww. oferty spełniły warunki formalne wymagane od oferentów i zostały dopuszczone
do oceny merytorycznej. Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem na wniosek komisji
konkursowej zaakceptował oferty i przyznał ww. organizacjom dotację na realizację
zadań w wysokości:
1. Uczniowski Klub Sportowy „SKOMPENSIS” – dotacja w wysokości 50000,00 zł,

2. Fundacja „TIM – TROSKA I MIŁOŚĆ” – dotacja w wysokości 10000,00 zł,
Wybór ofert został dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na składanie ofert, tj.
w dniu 30.03.2021 r.
Wyniki konkursu zostały podane do publicznej wiadomości w dniu 30.03.2021 r.
poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy w Skępem.
W dniu 20 kwietnia 2021 r. podpisano następujące umowy o wsparcie realizacji zadań
publicznych:
1. Uczniowski Klub Sportowy „SKOMPENSIS” – umowa nr 2/04/2021
2. Fundacja dla zwierząt „TIM - TROSKA I MIŁOŚĆ” – umowa nr 1/04/2021
W ciągu 30 dni od dnia podpisania umów przekazano ww. organizacjom

środki

finansowe.
Podmioty dotowane złożyły sprawozdania końcowe z wykonania zadania w terminie
oraz rozliczyły przyznane środki budżetowe wg. tabeli poniżej:
Lp.

Podmioty dotowane

Przyznana

Wykorzystana

Kwota do

kwota

kwota dotacji

zwrotu

50000,00

50000,00

0,00

TROSKA I MIŁOŚĆ”

10000,00

10000,00

0,00

Razem

60000,00

60000,00

0,00

dotacji
1.

Uczniowski

Klub

Sportowy

„SKOMPENSIS”

2.

Fundacja dla zwierząt „TIM –

3. Cele szczegółowe programu:
W celu gospodarnego i rzetelnego sposobu realizacji zadań własnych Miasta i Gminy
Skępe, za priorytetowe zdania publiczne uznano:
a) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
•

przeprowadzono regularnie treningi 2 x w tygodniu po 1,5 h w 4 grupach
treningowych, wyszkolono około 60 dzieci,

•

wzięto udział w 30 meczach międzyklubowych/ turniejach,

•

zakupiono niezbędny sprzęt oraz nagrody,

•

zapłacono za wynajem boiska, wpisowe w turniejach, opłaty licencyjne,
regulaminowe, za wyżywienie i napoje,

•

zapłacono za ubezpieczenia, wynagrodzenie trenerskie, opłaty za usługi
rachunkowe.

Wymienione rezultaty przyczyniły się do:
- rozwijania ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenów
wiejskich poprzez regularne treningi i rozgrywki między – klubowe,
- nauka pracy w zespole, nauka zasad fair play, radzenie sobie zarówno z wygraną
jak i porażką – poprzez odpowiednie elementy szkolenia i udział w meczach
międzyklubowych,
- pokazanie dzieciom i młodzieży alternatywnej dla „siedzenia przed telewizorem
lub komputerem” metod zagospodarowania czasu wolnego.
b) w zakresie ochrony zwierząt:
•

zagwarantowano wyżywienia 44 psom i 16 kotom,

•

zabezpieczono 44 psy i 16 kotów przed pasożytami zewnętrznym i
wewnętrznymi,

Wymienione rezultaty przyczyniły się do:
- utrzymania zwierząt w dobrej kondycji,
- zabezpieczenia zwierząt przed ciężkimi chorobami,
- ograniczenia problemu bezdomności.
Dzięki realizacji zadania wszystkie zwierzęta przebywające w Domu Tymczasowym
prowadzonym przez Fundację będą mogły dalej żyć w przyjaznym środowisku, mając
zaspokojone podstawowe potrzeby i w godnych warunkach czekać na adopcję.
4. Współpraca o charakterze pozafinansowym
Wszelkie informacje przekazywane przez organizacje, promujące wykonywaną przez
nie działalność oraz informacje o organizowanych przez nie wydarzeniach były
publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skępe.
5. Podsumowanie
Realizując cele Programu Współpracy, Miasto i Gmina Skępe udzieliła organizacjom
pozarządowym w 2021 roku wsparcia zarówno o charakterze finansowym jak i
pozafinansowym. Ogłoszono jeden konkurs, w ramach którego udzielono wsparcia
dwóm organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 60 000,00 zł. Kwotę tę
organizacje wykorzystały w całości zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami końcowymi.
Skępe, dnia 18.01.2022r.
Sporządził: Jacek Frymarkiewicz
Zatwierdzam:

