PR. 520.3.2016

GMINA ADAMÓW

Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2015

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118)

Adamów, marzec 2016 r.

Wstęp
Obowiązek przedłożenia sprawozdania wynika z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz.
1118): Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30
kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Roczny program współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015 przyjęty został
Uchwałą Nr II/11/14 Rady Gminy Adamów z dnia 16 grudnia 2014 r.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Zarządzenia nr
90/14 Wójta Gminy Adamów z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2015 i projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata
2015 - 2020. Zarządzenie opublikowano w dniu 3 listopada 2014 r., poprzez zamieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej UG oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Adamowie. Termin rozpoczęcia konsultacji określono na dzień 7 listopada,
a zakończenia na dzień 21 listopada 2014 r. Konsultacje zaplanowano w formie pisemnej
opinii z użyciem dostępnych formularzy, stanowiących załączniki do przedmiotowego
Zarządzenia. Projekty konsultowanych dokumentów zamieszczono w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.adamow.bip.lubelskie.pl), na stronie internetowej gminy (www.adamow.pl)
oraz w siedzibie Urzędu. Informację o konsultacjach wraz z projektami programów wysłano
również drogą elektroniczną do organizacji.
Wykaz zarejestrowanych organizacji pozarządowych działających w 2015 r. na terenie naszej
gminy stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły uwag do
przedstawionego projektu Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2015 i projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata
2015 - 2020. Protokół z przebiegu konsultacji został opublikowany na stronie internetowej.
Za konsultacje społeczne Programów odpowiadał inspektor ds. promocji gminy
i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Współpraca o charakterze finansowym
1) Zlecanie realizacji zadań publicznych poprzez powierzenie (finansowanie) lub
wspieranie (dofinansowanie) wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem
dotacji na jego realizację.
W roku 2015 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami Wójt Gminy Adamów ogłosił 1 otwarty konkursy ofert na realizację zadań
publicznych. Konkurs dotyczył zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w gminie Adamów w 2015 r. Konkurs ogłoszono 28 stycznia 2015 r.
Informacja o konkursie została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy oraz opublikowana na stronie internetowej gminy: www.adamow.pl oraz
www.adamow.bip.lubelskie.pl.
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Na konkurs swoje oferty złożyły:
- Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Adamowie - całkowity koszt zadania 60 100 zł.
- Klub Biegacza V-Max Adamów - całkowity koszt zadania 10 000 zł.
Po zapoznaniu się z opinią komisji i przeprowadzeniu negocjacji cenowych Wójt Gminy
Adamów przyznał:
- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Sokół” w Adamowie dotację celową w wysokości
50 000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu młodzieżowego
i organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Adamów”,
- Klubowi Biegacza V-Max Adamów dotację w wysokości 5 000 zł na realizację zadania
pod tytułem „Biegaj z nami V-Maxami”.
2) Gmina Adamów oprócz zlecania zadań publicznych współpracowała również
z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów finansowanych ze środków
zewnętrznych. Wymienić należy m.in.:
1. współpracę z Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Lublinie w ramach projektu
„MultiSport” przy prowadzeniu Lokalnego Ośrodka Sportowego w Adamowie,
2. współpracę z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach projektu „Animator –
Moje Boisko Orlik 2012”,
3. współpracę z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Lublinie w ramach
projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”,
4. współpracę z Fundacją V4SPORT w ramach projektu PZU Trasy Zdrowia,
5. współpracę z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w ramach programu
upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży pn. „Lekkoatletyka dla Każdego”,
6. współpracę z Fundacją EOS w ramach projektu „Razem jesteśmy najsilniejsi –
wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego”, efektem którego
było m.in. zorganizowanie Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych oraz
powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
7. współpracę z Lokalną Grupą Działania Razem ku Lepszej Przyszłości,
8. współpracę ze Stowarzyszeniem Klub Sportowy „BÓR” przy obchodach 76. rocznicy
ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 roku, w tym Rewii Kawalerii Ochotniczej,
3) Na zasadach partnerstwa wspólnie ze Stowarzyszeniem Klub Biegacza V-Max
zrealizowane zostały imprezy biegowe: IV Półmaraton Tradycji (4 lipca) oraz
VII Adamowska Dziesiątka (18 października), w ramach której odbyło się 10 biegów
ulicznych z podziałem na kategorie wiekowe.
4) Stała współpraca z 4 jednostkami OSP w Adamowie, Ferdynandowie, Hordzieżce i Woli
Gułowskiej przy realizacji ich działań statutowych oraz innych wydarzeń i imprez
organizowanych na terenie.
5) Współpraca przy organizacji festynów i imprez dla mieszkańców np.: Powiatowe Forum
NGO, „Nasze Maliniaki”, „Najlepiej z Rodziną”, „Święto Niepodległości” czy „Dzień
Adamowa i Okolicy”.
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Współpraca o charakterze pozafinansowym
1) o charakterze informacyjnym:
a) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących
z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,
b) udzielanie informacji w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń
i publikacji dla organizacji pozarządowych,
c) przeprowadzenie szkolenia w związku ze zmianami w Ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie wprowadzonymi nowelizacją ustawy podpisaną przez
Prezydenta 25 sierpnia 2015 roku,
d) uczestnictwo przedstawicieli gminy i organizacji w licznych szkoleniach, warsztatach
i wyjazdach studyjnych dotyczących działalności sektora społecznego,
e) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach
internetowych gminy,
f) informowanie na stronach internetowych o ogłaszanych konkursach ofert na realizację
zadań publicznych i ich rozstrzygnięciach,
g) prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów
działających w sferze pożytku publicznego na stronie internetowej Gminy oraz portalu
adamow.forumgminne.pl,
h) prowadzenie poradnictwa w sprawach organizacyjno - prawnych dla podmiotów
Programu,
i) wspieranie organizacji pozarządowych w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze
źródeł zewnętrznych. W 2015 r. wnioski aplikacyjne o dofinansowanie ze środków
zewnętrznych złożyły: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół
im. gen. F. Kamińskiego w Adamowie oraz Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek”
w ramach programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, Stowarzyszenie
Oświatowe „Kaganek” oraz Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej w ramach
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a Klub Biegacza V-Max Adamów animacje na
PZU Trasa Zdrowia.
2) o charakterze promocyjnym:
a) promocja działalności podmiotów Programu poprzez publikację informacji na temat
ich działalności na stronie internetowej adamow.pl, adamow.forumgminne.pl,
lokalnej prasie i innych portalach internetowych,
b) zamieszczenie wizytówek stowarzyszeń w portalu http://lubelskie.pl/,
c) uruchomienie internetowego forum gminnego ngo http://adamow.forumgminne.pl/,
d) prezentacja stowarzyszeń na Wojewódzkiej Konferencji Towarzystw Regionalnych,
e) promocja stowarzyszeń podczas Konwentu NGO zorganizowanego przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, dylematy i dobre praktyki
zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, realizacja usług społecznych
na przykładzie Gminy Adamów,
f) udzielanie patronatu Wójta Gminy.
3) o charakterze organizacyjnym:
a) powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
b) udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na
preferencyjnych zasadach, w szczególności pomieszczeń na siedzibę dla organizacji
pozarządowych,
c) przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Adamów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2015 i projektu Wieloletniego programu współpracy
Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2015 - 2020. Konsultacje przeprowadzono
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w formie pisemnej opinii z użyciem dostępnych
formularzy, stanowiących
załączniki do przedmiotowego Zarządzenia. Projekty konsultowanych dokumentów
zamieszczono na stronie internetowej Gminy (www.adamow.pl), w Biuletynie
Informacji Publicznej (www.adamow.bip.lubelskie.pl) oraz w siedzibie Urzędu,
informację o konsultacjach wraz z projektami programów wysłano również drogą
elektroniczną do organizacji.
d) organizowanie szkoleń, spotkań, imprez w celu podnoszenia standardów usług
publicznych świadczonych przez podmioty Programu,
e) realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
w szczególności z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, edukacji, ekologii oraz pomocy społecznej,
f) inicjowanie, tworzenie i uczestniczenie w formalnych lub nieformalnych
partnerstwach w celu wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej.
4) o charakterze technicznym:
a) pomoc, w miarę możliwości, w organizacji środków transportu do przewozu osób
i materiałów związanych z wykonywaniem zadań publicznych, wspólnych projektów
i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej w ramach działalności statutowej,
b) nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń i lokali będących
własnością gminy lub użyczanie sprzętu służącego do realizacji zadań statutowych,

Podsumowanie
W 2015 roku Gmina Adamów współpracowała z organizacjami pozarządowymi na
wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz
różnych grup społecznych. Działania te nakierowane były w szczególności na tworzenie
warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych
inicjatyw na rzecz mieszkańców.
Gmina Adamów realizując cele Programu współpracy w 2015 r., udzieliła
organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej.
W trakcie realizacji Programu współpracy nie wpłynął żaden wniosek (oferta)
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie
określenia kolejnych zadań (niewymienionych w Programie współpracy) i ogłoszenia
konkursów na ich realizację.
Nie wpłynęły również uwagi i zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze
strony sektora pozarządowego.
Wskaźniki oceniające realizację programu współpracy za 2014 i 2015 r. obrazuje tabela:

Wskaźniki oceny

Rok 2014

Rok 2015

Liczba otwartych konkursów ofert
Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
Liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego
Liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie
powierzenia,
Ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom
pozarządowym w oparciu o środki budżetowe
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w
poszczególnych obszarach zadaniowych
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania
publiczne w oparciu o środki budżetowe

3
2
2
2

1
2
2
2

2

2

52000 zł

55000 zł

2 (+4)

2

1

1

Liczba wspólnie realizowanych zadań
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Podkreślić należy, że w roku 2015:
1) ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert, w którym 2 podmioty otrzymały wsparcie finansowe
na realizację zadań publicznych,
2) o środki zewnętrzne aplikowały stowarzyszenia: SO Kaganek (FIO i ASOS), SAiSZS
(ASOS), Klub Biegacza V-Max, TPAiO, TPWG (FIO),
3) wpłynęła jedna oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert,
4) zaplanowany w otwartym konkursie plan dotacji został wykonany w 100%, a zrealizowane
działania miały wartość 62 196,62 zł.,
5) odbyło się 1 spotkanie plenarne organizacji działających na terenie gminy (26 lutego),
w którym uczestniczyły osoby reprezentujące podmioty działające zarówno formalnie jak
i nieformalnie. Przedstawiciele organizacji brali też udział w szkoleniach, spotkaniach
i wyjazdach studyjnych organizowanych przez podmioty z zewnątrz (LGD Razem,
Fundacja MiLA, Fundacja EOS i inne),
6) zarejestrowane zostało nowe stowarzyszenie „Modry Len” w Adamowie, a Klub Biegacza
V-Max zarejestrowany został jako organizacja pożytku publicznego,
7) działające na terenie gminy organizacje pozarządowe były bardzo aktywne, to dzięki nim
lub przy ich znaczącym udziale odbyło się Powiatowe Forum NGO i Konferencja
Towarzystw Regionalnych woj. lubelskiego, a uroczystości 3 Maja, Dnia Niepodległości,
czy keeberczykowskie oraz imprezy typu Adamowska Dziesiątka, Maliniaki, Półmaraton
Tradycji, Dzień Adamowa i Okolicy, Majówka Myśliwska czy Kusaki na stałe wpisały się
już do gminnego kalendarza imprez.
Znajomość potrzeb lokalnego środowiska oraz priorytetowe zadania określone
w programie współpracy pozwalają we właściwy sposób wykorzystać potencjał organizacji.
Działalność organizacji poparta ścisłą współpracą z organami gminy umożliwia
dokładniejsze określenie zbiorowych potrzeb mieszkańców i efektywniejsze realizowanie
celów związanych z podnoszeniem poziomu życia mieszkańców.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek
Adamów, 11 kwietnia 2016r.

Sprawozdanie przygotował: Tadeusz Osiński
Pełnomocnik Gminy Adamów
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Adamów, marzec 2016 r.
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Wykaz zarejestrowanych organizacji pozarządowych
działających w 2015 r.
1. Klub Biegacza V-Max Adamów
Prezes Zarządu: Paweł Młodzikowski
2. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Adamowie
Prezes Zarządu: Zbigniew Madoń
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie
Prezes Zarządu: Andrzej Józwik
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Hordzieżce
Prezes Zarządu: Mieczysław Stanisław Dzido
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Gułowskiej
Prezes Zarządu: Bogusław Stempniak
6. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół
im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie
Prezes Zarządu: Jadwiga Osińska
7. Stowarzyszenie Modry Len w Adamowie
Prezes Zarządu: Alina Krystyna Górczyńska
8. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Budziska
Prezes Zarządu: Bogdan Berliński
9. Stowarzyszenie Oświatowe „KAGANEK”
Prezes Zarządu: Elżbieta Gontarz
10. Stowarzyszenie Pamięci Czynu Bojowego Kleeberczyków
Prezes Zarządu: Renata Pawlikowska
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Adamów „JEDNOŚĆ”
Prezes Zarządu: Anna Grabowska
12. Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i Okolicy
Prezes Zarządu: Robert Baran
13. Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej
Prezes Zarządu: Iwona Adamska
14. Spółdzielnia Socjalna „Niedźwiadek” w Adamowie
Prezes Zarządu: Anna Cąkała
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