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I. WSTĘP 

 

                  Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie 

później niż do 31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 

poprzedni oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 

urzędu oraz wywiesić na urzędowej tablicy ogłoszeń. 

                 Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały 

nr XXXVII/315/2010 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 września 2010 r. w sprawie 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Rusiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 zostały umieszczone w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec 

(www.rusiec.pl) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec w miejscu przeznaczonym do 

zamieszczania ogłoszeń, w dniu 31 października 2018 roku. Zainteresowane podmioty 

otrzymały możliwość przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej lub pocztą 

elektroniczną. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne podmioty oraz 

nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi dotyczące Programu Współpracy Gminy Rusiec  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019. 

                  Rada Gminy Rusiec Uchwałą nr IV/38/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. przyjęła 

Program Współpracy Gminy Rusiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2019, zwany dalej Programem współpracy. Program 

współpracy jest jednym z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady 

współdziałania Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku 

publicznego. Program współpracy określa cele i obszary współpracy, wyznacza zadania 

priorytetowe, a także formy i tryby ich realizacji.  
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II. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

 

Celem głównym programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 

Gminą Rusiec a organizacjami pozarządowymi z terenu gminy. 

Cel główny realizowany był poprzez realizację celów szczegółowych, zawartych w 

programie, tj.: 

1. Prowadzenie efektywnych działań na rzecz mieszkańców Gminy; 

    2. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy; 

    3. Tworzenie dobrych warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, 

powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich; 

    4. Uzupełnienie działań w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe. 

 

III. ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ RUSIEC W 2019 

ROKU  

 

               W 2019 roku przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi była 

realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie 

Gminy Rusiec. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w 

2019 roku to kwota 60 000,00 zł, wynikająca z uchwały Rady Gminy Rusiec nr III/29/2018 z 

dn. 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusiec na 2019 r. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miało miejsce na 

podstawie Zarządzenia nr 17/2019 Wójta Gminy z dnia 18 marca 2019 r.  

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadania przystąpiły następujące organizacje 

pozarządowe: 

1. Ludowy Klub Sportowy Hetman Rusiec  

2. Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Wola Wiązowa 

3. Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów w Ruścu 
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Oferty spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie. W dniu 

16.04.2019 r. podpisano umowy na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu” z trzema organizacjami pozarządowymi: 

 

Nazwa 

organizacji: 

Ludowy Klub Sportowy 

Hetman Rusiec 

Młodzieżowy Klub 

Sportowy „Orzeł” Wola 

Wiązowa 

Stowarzyszenie 

Emerytów  

i Rencistów w Ruścu 

Tytuł zadania 

publicznego 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu * 

Kwota 

wnioskowana 

przez oferenta 

39 600,00 zł 20 000,00 zł 

Po aktualizacji 

harmonogramu i kosztów: 

17 600,00 zł 

9 000,00 zł 

Po aktualizacji 

harmonogramu i kosztów:  

2 800,00 zł 

Całkowity koszt 

zadania 

zgłoszonego w 

ofercie 

54 850,00 zł 36 250,00 zł 

Po aktualizacji 

harmonogramu i kosztów: 

33 850,00 zł 

10 000,00 zł 

Po aktualizacji 

harmonogramu i kosztów: 

3 200,00 zł 

Przyznana kwota 

w ramach 

dofinansowania 

39 600,00 zł 17 600,00 zł 2 800,00 zł 

 

Faktycznie poniesione wydatki  

Całkowite 

wydatki 

61 970,99 zł 33 850,00 zł 3 914,00 zł 

 

Z dotacji  39 600,00 zł 17 600,00 zł 2 800,00 zł 

Z innych środków 

finansowych 

11 120,99 zł 0,00 zł 1 114,00 zł 

Z wkładu 

osobowego  

11 250,00 zł 16 250,00 zł 0,00 zł 

Z wkładu 

rzeczowego 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

*Szczegółowe warunki realizacji zadania zostały określone w złożonych ofertach klubów stanowiących 

integralną część zawartych umów na wykonanie zadania publicznego. 

 

Celem zakresu rzeczowego zadań realizowanych przez Ludowy Klub Sportowy Hetman 

Rusiec oraz Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Wola Wiązowa było: 
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- zakup sprzętu sportowego, środki medyczne, napoje, utrzymanie stadionu, porządki w 

pomieszczeniu klubowym; 

- transport na zawody; 

- delegacje sędziowskie; 

- opłaty OZPN.  

Natomiast celem zakresu rzeczowego zadania realizowanego przez Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów w Ruścu było: 

- zakup biletów na basen termalny; 

- transport na basen. 

           Zgodnie z zawartymi umowami realizatorzy zadań publicznych złożyli terminowo 

sprawozdanie z jego wykonania z rozliczeniem otrzymanej dotacji. 

 

IV. OCENA REALIZACJI FORM WSPÓŁPRACY  

 

Wskaźniki efektywności realizacji Programu współpracy w 2019 roku: 

1. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadania   

publicznego – 3  

2.  Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego - 3 

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 60 000, 00 zł 

4. Liczba umów wieloletnich zawartych na realizacje zadania publicznego - 0 

5. Liczba otwartych konkursów ofert - 1 

6. Liczba małych dotacji - 0 

7. Wysokość kwot udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych: 

- w trybie otwartych konkursów ofert – 60 000,00 zł 

- w trybie małych dotacji – 0,00 zł 

- w innych trybach, aniżeli wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie - 0,00 zł 

8. Ilość aktualności umieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - 1 

9. Ilość konsultacji z Organizacjami - 1 
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10. Ilość udostępnionych nieruchomości i lokali dla Organizacji – 3  

11. Wysokość kwot udzielonych dotacji w stosunku do kwot zaplanowanych: 

- wysokość kwot zaplanowanych – 60 000,00 zł 

- wysokość kwot udzielonych dotacji – 60 000,00 zł 

 

V. PODSUMOWANIE 

 

Gmina Rusiec realizując cele Programu współpracy w 2019 roku, udzieliła trzem 

organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego: Ludowemu Klubowi Sportowemu 

Hetman Rusiec, Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Wola Wiązowa i 

Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów w Ruścu. Środki przeznaczone na w/w organizacje 

pozarządowe wykorzystane zostały w sposób racjonalny, uzasadniony i celowy. Rezultatami 

osiągniętymi za pomocą wykonywanego zadania było upowszechnianie kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży jak i seniorów oraz zaspokojenie potrzeb zagospodarowania czasu 

wolnego mieszkańców poprzez uczestnictwo drużyny w rozgrywkach piłki nożnej, 

rozgrywaniu turniejów, meczy sparingowych, przeprowadzaniu regularnych treningów pod 

okiem trenerów, zorganizowanie wyjazdów na basen termalny, czy grupowych spacerów z 

kijkami nordic-walking. Działalność klubów sportowych z terenu gminy Rusiec finansowana 

jest z w/w dotacji, której sposób wydatkowania ściśle regulują istniejące przepisy prawne.  

Z w/w dotacji pokrywane są koszty rozgrywek sportowych oraz wszelkiego rodzaju opłaty i 

licencje pozwalające zespołom uczestniczyć w rywalizacji. Wychodząc naprzeciw rosnącej 

świadomości seniorów, co do wykonywania aktywności fizycznych w każdym wieku, Gmina 

Rusiec pierwszy raz wsparła realizację zadania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w 

Ruścu, którzy wyszli z inicjatywą organizacji zajęć sportowo-ruchowych dla seniorów. 

W trakcie roku realizacji zadania publicznego nie wpłynęły uwagi i zastrzeżenia, co do 

realizacji Programu współpracy przez organizacje pozarządowe, ze strony sektora 

pozarządowego. 

  

Opracowała: Marta Krasowska 

Wójt Gminy Rusiec 

/-/ Damian Szczytowski 


