Sprawozdanie
z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012.

Roczny program współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego na rok 2012 został uchwalony uchwałą Nr XI/108/11 Rady
Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2011 r. Program był przedmiotem konsultacji z
organizacjami pozarządowymi, które mogły składać opinie i uwagi do projektu programu. W
wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęła jednak żadna opinia w powyższej sprawie.
Współpraca Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi polega na zlecaniu zadań
publicznych realizowanych przez organizacje w formie ich wspierania poprzez udzielania
dotacji. Zlecanie zadań odbywało się poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, póz. 1536 ze zm.) W 2012 r. na realizację zadań
publicznych objętych Rocznym Programem przeznaczono kwotę 50.200,38 zł
W 2012 r. ogłoszono l konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
W w/w konkursie wpłynęło 7 ofert:
1. UKS „LIDER" projekt pod nazwą: Aktywność ruchowa również dla dorosłych otrzymał
dotację w kwocie: 2.966,11 zł,
2. UKS „LIDER" projekt pod nazwą: Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego
„LIDER" otrzymał dotację w kwocie: 11.133,89 zł,
3. Jeździecki Klub Sportowy „YULCAN" Łabiszyn, projekt pod nazwą: Jazda konna
sposobem na spędzenie wolnego czasu, integracja społeczeństwa oraz promocja gminy
Łabiszyn otrzymał dotację w kwocie 15.000 zł,
4. Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Lubostroniu, 89-210 Łabiszyn, projekt
pod nazwa: Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego otrzymał dotację w kwocie:
7.356,63 zł,
5. Ludowy Zespół Sportowy „ Jutrzenka" Jabłówko, 89-210 Łabiszyn nazwa projektu:
Działalność Ludowego Zespołu Sportowego „ Jutrzenka" Jabłówko otrzymał dotację w
kwocie - 4.000 zł

6. Związek Harcerstwa Polskiego -Łabiszyńska Drużyna Harcerska, nazwa projektu:
Działalność Łabiszyńskiej Drużyny Harcerskiej otrzymał dotację w kwocie - 4.817,61 zł
7. Uczniowski Klub Sportowy „ HUZAR FC" BUSZKOWO, nazwa projektu: Działalność
Uczniowskiego Klubu Sportowego „ HUZAR FC" Buszkowo , otrzymał dotację w kwocie:
1.926,14 zł
Dodatkowo ofertę poza trybem konkursowym złożył UKS „LIDER" Łabiszyn na podstawie
art. 19 a ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, póz. 1536 ze zm.) na realizację zadania publicznego
pn: Aktywne spędzanie wolnego czasu „ chodzę z kijami" . Oferta została umieszczona na
okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz tablicy ogłoszeń w celu
możliwości składania uwag do oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga
oraz uznając celowość realizacji zadania przystąpiono do zawarcia umowy i przyznania
dotacji w wysokości 3.000 zł.
Z realizacji zadań organizacje złożyły zgodnie z zapisem umowy sprawozdania końcowe,
wszystkie zostały wykonane zgodnie ze złożoną ofertą.
Powyższe stanowi zakres finansowy współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami
pozarządowymi.
Formy współpracy pozafinansowej to:
1. udostępnienie organizacjom pozarządowym nieodpłatnie obiektów sportowych/boiska oraz
korzystanie na preferencyjnych zasadach z wynajmu pomieszczeń i lokali,
2. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektu rocznego programu współpracy
Gminy Łabiszyn z organizacjami,
3. utworzenie bazy danych organizacji pozarządowych,
4. informowanie o aktualnych szkoleniach i ogłaszanych konkursach dla organizacji
pozarządowych,
5. umieszczenie w BIP Gminy Łabiszyn wzorów ofert, wzorów sprawozdań .
Współpraca Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbyła się na zasadach suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jst jest zobowiązany do przedstawienia w
terminie nie później niż do 30 kwietnia każdego roku sprawozdania z realizacji programu
współpracy organowi stanowiącemu za rok 2012. Sprawozdanie zostanie opublikowane w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łabiszyn.

Na podstawie uchwały Nr 111/21/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Łabiszyn w
zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, po złożeniu wniosków wraz z załącznikami do dnia 31
października 201 lr., dotacje otrzymały następujące kluby sportowe:
MLKS NOTEĆ Łabiszyn- 90.000 zł
UKS GAKKO-KARATE -19.000 zł
UKS ŁABISZYNIANKA - 18.000 zł.
Wszystkie kluby złożyły w terminie sprawozdania końcowe z realizacji zadań. Zadania
zostały wykonane zgodnie z ofertą.
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