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WSTĘP

Współpraca  samorządu  gminy  Skórzec  z  organizacjami  pozarządowymi  realizowana jest
corocznie   na   podstawie   Programu   współpracy   z   organizacjami   pozarządowymi   oraz
podmiotami    wymienionymi    w    art.    3    ust.3    ustawy    z    dnia    24    kwietnia    2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020r. poz.  1057z późn. zm.).
Program  przygotowywany  jest  w  celu  określenia  czytelnych  zasad,  wzajemnych  relacji
pomiędzy  organami  władzy  publiczmej  a  organizacjami  pozarządowymi.  Zgodnie  z  wyżej
wymienioną    ustawą    zasady    współpracy    między    organami    administracji    publicznej
i  organizacjami  pozarządowymi  dotyczą  głównie  wspierania realizacji  zadań  publicznych,
wzaj emnego infomowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania, w celu
ich żhamonizowania, j ak również konsultowania aktów nomatywnych w przypadku dziedzin
działalności statutowej organizacj i.

Sfera pożytku publicznego obejmuje 39 rodzajów zadań, które mogą być podejmowane we
współpracy merytorycznej pomiędzy administracj ą publiczną a sektorem pozarządowym.

Gmina Skórzec za priorytetowe zadania na 2021 rok przyjęła:

1 ) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ,
2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) działalność kulturalną na rzecz osób w wieku emerytalnym,
4) działalność kulturalną wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na realizację zadań publicznych, określonych w Programie współpracy,  w budżecie gminy
zaplanowano kwotę w wysokości 250 000 zł.

Projekt   Programu   Współpracy   Gńiny   Skórzec   z   organizacjami   pozarządowymi   oraz
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2021   r.  został  poddany
konsultacjomnapodstawieuchwałyNrlll/19/11RadyGminywskórcuzdnia24lutego2011r.
w  sprawie  określenia  szczegółowego   sposobu  konsultowania  z  organizacjami  i  innymi
podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacj i.

Ogłoszenie    o    konsultacjach    wraz    z    projektem    rocznego    Programu    Współpracy
z organizacjami pozarządowymi i fomularzem konsultacji, zostało w dniu 26 paździemika
2020 r.  zamieszczone na stronie intemetowej gminy,  w Biuletynie lnfomacji Publicznej oraz
w siedzibie Urzędu Gminy Skórzec w miej scu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

Wszyscy   zainteresowani   otrzymali     możliwość   przekazania   swoich   wniosków  i   uwag
dotyczących Programu w fomie pisemnej, osobiście lub pocztą elektroniczną w teminie od
26 paździemika 2020 r.  do 17 listopada 2020 r. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły
udziału  żadne  podmioty  oraz  nie  wpłynęły  żadne  wnioski  i  uwagi  dotyczące  programu
współpracy. Zgodnie z § 7 Uchwały Nr 111/19/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 lutego 2011
r.  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami  i  innymi
podmiotami  pozarządowymi  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku
publicznego   i   o   wolontariacie,   projektów   aktów   prawa   miejscowego   w   dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacj i, konsultacj e uznano za ważne.
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Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 został przyjęty przez Radę
Gminy Skórzec uchwałą nr XVI/213/20 z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia
rocznego   programu  współpracy   Gminy   Skórzec   z  organizacjami   pozaiządowymi   oraz
podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie w 2021r.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i  o  wolontariacie  Wójt  Gminy  Skórzec,  nie  później  niż  do  dnia  31  maja  każdego  roku,
zobowiązany j est przedłożyć Radzie Gminy Skórzec oraz opublikować w Biuletynie lnfomacj i
Publicznej  sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Celem    głównym    programu    było    kształtowanie    demokratyc2mego    ładu    społecznego
w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między samorządem i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku public2nego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.   Umocnienie   lokalnych   działań,   stworzenie   warunków   dla   powstania   inicjatyw
i struktur fimkcjonuj ących na rzecz społec2mości lokalnej.

2.   Umacnianie w świadomości  społec2nej  poczucia odpowiedzialności za siebie,  swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycj e.

3.   Zwiększanie udziału miesżkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
4.   Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajamie potrzeb społecznych.
5.   Podnoszenie skutec2mości i efektywności działań w sferze zadań public2mych.
6.   Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz miesżkańców oraz

tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społeczmych.

ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca   pomiędzy   gminą   Skórzec   a   organizacjami   pozarządowymi   oraz   innymi
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  public2nego  odbywała  się  na  zasadach:
pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencj i, j awności.

Formy   współpracy   z   organizacjami   pozarządowymi   miały   charakter   finansowy   oraz
pozafinamsow.

Współpraca o charakterze finansowym gminy Skórzec z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  polegała  na  zlecaniu
realizacj i zadań publicmych wraz z udzieleniem dotacj i.

Zlecanie  zadań odbywało  się  w drodze  otwartych konkusów ofert,  ogłaszanych   zgodnie
z  przepisami   ustawy   z  dnia  24   kwietnia  2003   r.   o   działalności   pożytku  publicznego
i o wolontariacie oraz zgodnie z art. 19a w/w ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert
tzw. małych gramtów.

Otwarte konkursy ofert

Na realizację zadań publicznych w 2021r. ogłoszone zostały dwa konkusy ofert:
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1.  Rea]izacja  zdania  pub]icznego  w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury
ffizycznej w 2021 r.

Nabór ogłoszono w dniu 14 grudnia 2020 r. i trwał do 5 stycznia 2021 r. Na realizację zadania
prze2maczono 180 000 zł.
Celem   konkusu   było   wsparcie   zadań   public2mych   wraz   z   udzieleniem   dotacji   na
dofinansowamie  ich  realizacji  w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizyc2nej
w gminie Skórzec w 2021 r. poprzez:

Realizację   programu   szkolenia   sportowego   oraz  uczestnictwo   w  rywalizacji   sportowej
w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy. Zadanie obejmowało:

1 ) prowadzenie naboru, zajęcia treningowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy
Skórzec w dyscyplinach piłka nożna, tenis stołowy,

2) udział  w  tumiejach,  rozgrywkach  i  innych  fomach  współzawodnictwa  sportowego
organizowanych przez okręgowe związku sportowe w dyscyplinach: piłka nożna i tenis
stołow.

W wyznaczonym w ogłoszeriu teminie wpłynęły dwie oferty:

1.   Realizacja programu szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej
w   dyscyplirie   piłka  nożna  -  Uczniowski   Ludowy   Klub   Sportowy   „Gołąbek"
w Gołąbku, z siedzibą Gołąbek, ul. Szkolna 26, 08-114 Skórzec;

2.   Realizacja programu szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej
w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy - Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód"
Skórzec, z siedzibą ul. Siedlecka 9, 08-114 Skórzec.5

Rozstrzygnięcia naboru ofert dokonano  w dniu 29  stycznia 2021  r.,  po zasięgnięciu opinii
Komisji  Konkusowej   powołanej   zarządzeniem  nr   1/21   Wójta  Gminy  Skórzec  z  dnia
18 stycznia 2021  r. w sprawie powołania Komisji Konkusowej   w celu zaopiniowania ofert
złożonych  w  otwartych  konkusach  na  realizację  zadań  publicznych  przez  organizacje
pozarządowe w 2021 r. w gminie Skórzec oraz określenia regulaminu prac Komisji.

W wyniku rozstrzygnięcia podpisano umowy z dwoma podmiotami:  Uczniowskim Klubem
Sportowym „Naprzód"  Skórzec  i  Uczniowskim Ludowym Klubem  Sportowym „Gołąbek"
w Gołąbku.

Wykaz dotacji ce]owych  udzie]onych w ramach rea]izacji zadania pub]icznego
z zakresu wspierania i upowszechniania ku]tury fizycznej w 2021 r.

L.p. Podmiot Nazwa zadania Kwota dotacji Kwota dotacji
udzielone.i wkorzystane.i

1.

Uc2niowski Klub Wspieranie

150 000,00 zł 150 000,00zł

Sportowy „Naprzód" i upowszechnianie kultury fizycznej w

Skórzec 2021 r. -realizacja programu szkolenia
sportowego oraz uczestnictwo w
rywalizacji sportowej w dyscyplinach:
Diłka nożna, tenis stołowy

2.

Uczniowski Ludowy Wspieranie i upowszechnianie kultury

30 000,00 zł 29 400,00 zł

Klub Sportowy fizycznej w 2021 r. Realizacja programu

"Gołąbek„ szkolenia sportowego oraz uczestn ictwo

w Gołąbku, w rywalizacji sportowej
w dyscyplinach: piłka nożna

Razem 180 000'00 zl 179 400'00 zl
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W  ramach  zadania  Uczniowski  K]ub  Sportowy  Napizód  Skóizec  realizował  prograin
szkolenia sportowego a zawodnicy poszczególnych grup brali udział w rywalizacji sportowej.
Przeprowadzony został nabór zawodników do poszczególnych grup sportowych.  W 2021  r.
powstały grupy roczników 2016 i 2017. Mimo działania w okresie pandemii zajęcia treningowe
odbywały się zgodnie z planem pracy opracowamym przez poszczególnych trenerów.

Bezpośrednim  efektem realizacji  zadania był  udzist  180  zawodników reprezentujący  UKS
Naprzód   Skórzec  w  treningach  i   zawodach   sportowych  organizowanych  przez  MZPN
w Warszawie i MZTN w Warszawie.

Zawodnicy   sekcji   piłki   nożnej   -   seniorzy,   rozegrali   wszystkie   mecze   przewidziane
w   kalendarzu   rundy   wiosennej   i  jesiennej.   W   rundzie   wiosennej   sezonu   2020/2021
uczestniczyli w rozgrywkach MZPN, na szczeblu okręgu, zajmując 1 miejsce i awansując do
IV ligi mazowieckiej. W rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 w rozgrywkach IV ligi zdobyli
12 punktów i zajmują 17 miejsce.

Młodsi zawodnicy Klubu występowali w rozgrywkach organizowanych przez MZPN. Łącznie
w  rozgrywkach  dziecięco  -  młodzieżowych  uczestniczyło  5  drużyn.  Wszystkie  drużyny
w rundzie wiosennej zdobyły awans do 1 ligi okręgowej i zostały sklasyfikowane przez MZPN.
W rundzie jesiennej drużyny dziecięce i młodzieżowe rywalizowały z najlepszymi drużynami
z okręgu, a dwie drużyny rocznika 2013 w swojej gmpie zajęły 2 pierwsze miejsca uzyskując
tym samym awms do I ligi okręgowej. Dzieci z rocznika 2013  i 2014 brały udział w kilku
tumiej ach rywalizuj ąc ze swoimi rówieśnikami z terenu okręgu siedleckiego.

Wszyscy  trenujący  osiągali  comz  lepsze  wyniki  sprawdzianów,  które  wpisywane  były  na
bieżąco do Narodowej  Bazy Talentów prowadzonej przez Ministerstwo  Sportu. Zawodnicy
UKS Naprzód  Skórzec w 2021  roku powoływani byli do reprezentacji okręgu siedleckiego
w piłce nożnej .

Przeprowadzono także cykl treningów pokazowych w przedszkolach na terenie gminy Skórzec.

Zawodnicżki   tenisa   stołowego   występowały   w   rywalizacji   w   11   lidze   mazowieckiej
i  wamińsko-mazurskiej.  Tenisiści  startowali  również  w  Mistrzostwach  Polski  weteranów
plasując się w czołowej szóstce.

Oprócz  podnoszenia  sprawności  fizycznej  i  umiejętności  sportowych  zawodnicy  Naprzód
Skórzec  zdobywali  wiedzę  dotyczącą  higiericznego  i  zdrowego  stylu  życia.  Nabywali
i  kształtowali  takie  cechy jak:  rywalizacja w  duchu  fair play,  umiejętność  współdziałania
w grupie, odpowiedzialność za.drugą osobę i grupę, radzenie sobie ze stresem.

W dniu 13 grudnia 2021 r. Prezes UKS Naprzód Skórzec złozył wniosek o aneksowanie umowy
na   realizacje   zadania   publicznego.    Korieczność   wprowadzenia   zmian   w   kalkulacji
przewidywanych kosztów realizacji zadania spowodowana była większą liczbą trenujących
zawodników oraz awansem wszystkich drużyn klubu do  wyższych lig.  Awans  na wyższy
szczebel  rozgrywek  wpłynął  pozytywnie  na  rozwój  zawodników  ale  wygenerował  także
wyższe   koszty   utrzymania.   Znacznie   zwiększyły   się   wydatki   na  przejazdy,   delegacje
sędziowskie,  stroje  meczowe,  sprzęt  sportowy,  wynagrodzenia trenerów.  Zrezygnowano  z
realizacj i zadania -stypendia dla zawodników. Zmiany zostały zaakceptowane aneksem z dnia
15 grudnia 2021 r. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte.
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Ostateczny koszt realizacji zadania wyniósł  171027,52 zł. Dotacja dla UKS Naprzód Skórzec
wyniosła 150 000 zł a wkład własny wyniósł 21027,52 zł.

Uczniowski Ludowy K]ub Sportowy „Go]ąbek", w ramach realizacji zadania, przeprowadził
rekrutację zawodników do dwóch drużyn. W drużynie juniorów (chłopy z roczników 2004 -
2006)  trenowało  17  osób,  w  dmżynie  seriorów  (mężczyźni  powyżej   16  roku  życia  )  25
zawodników.  Treningi prowadzone były  zgodnie  z harmonogramem - 2  razy  w tygodniu
(ogółem około  140 treningów). Obie drużyny, juniorzy i seniorzy, brały udział w rywalizacji
sportowej.  Seniorzy w rozgrywkach A klasy MZPN Siedlce uplasowali się na 11 miejscu ze
wskazaniem na awans do ligi okręgowej. Drużynajuniorów brała udział  w rozgrywkach klasy
Siedlce A2 junior grupa. W rywalizacji sportowej drużyny rozegrały około 55 meczy.

Trwałym   rezultatem   realizowanego   zadania   jest    systematyczny   udział   zawodników
w treningach oraz rozgrywkach, podnoszerie poziomu umiej ętności taktyczno-techniczmych
trenujących. Zawodnicy rozwijali także umiejętności w zakresie współdziałania w grupie czy
radzenia sobie ze stresem.

Koszt realizacji zadania skalkulowano w ofercie na 34304 zł. ULKS Gołąbek otrzymał 30 000
zł dotacji i zadeklarował wkład własny w wysokości 4 303 zł. W trakcie realizacji zadania nie
przeprowadzono badań lekarskich zawodników, w związku z tym ULKS  Gołąbek dokonał
zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 600 zł ®lanowany koszt badań). Ze względu na
zwiększenie  kosztów  realizacji  zadania,  między  innymi  kosztów  delegacji  sędziowskich,
kosztów tramsportu,  ceny  sprzętu  sportowego,  zwiększył  się  o  2 485,16 zł.  Koszt realizacji
całego zadania wyniósł 36 789,16 zł, w tym  dotacja 29 400 zł i wkład własny 7 389,16 zł.

11. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.
Nabór ogłoszono w dniu 14 grudnia 2020 r. i trwał do 5 stycznia 2021 r. Na realizację zadania
przezmaczono 35 000 żł.

Celem konkursu było wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej  w 2021  r.  poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego w fomie
opiekuńczej  -  świetlic  środowiskowych  dla  dzieci  i  młodzieży  w  miejscowościach  Grala-
Dąbrowizna i Nowaki. Zadanie obejmowało :

1)  prowadzenie  placówek  wsparcia  dziennego  w  fomie  opiekuńczo-wychowawczej,
w lokalach będących w zasobach gminy Skórzec, w następujących miejscowościach:
Grala-Dąbrowizna, Nowaki ;

2)   zape`mienie dzieciom i młodzieży opieki i pomocy w nauce;
3)   organizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych,
4)   pomoc w nauce, rozwiązywaniu problemów rodzinnych i szkolnych;
5)   wspieranie rozwoju dziecka poprzez umożliwienia kształcenia i rozwoju zainteresowań;
6)   stałą współpracę z rodziną;
7)   współpracę    ze    sżkołą,    ośrodkiem   pomocy    społeczmej    i    innymi    instytucjami

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
8)   zapewnienie dzieciom i młodzieży wyposażenia w przedmioty potrzebne do zajęć;
9)   zapewnienie  właściwego  przygotowania  merytorycznego  (kierownik,  wychowawcy

i  inni  pracownicy  placówki  muszą  posiadać  wykształcenie,  zgodne  z  aktualnymi
przepisami prawa).

W wyznaczonym w ogłoszeniu teminie wpłynęła j edna oferta:

6



1.   Wspieranie  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej  w  2021   r.  poprzez  prowadzenie
placówek wsparcia dziennego w fomie opiekuńczej  - świetlic  środowiskowych dla
dzieci i młodzieży w miejscowościach Grala-Dąbrowizna i Nowaki -Iskierka Nadziei
-   Stowarzyszenie SOS  Wioski Dziecięce w Polsce, z siedzibą ul. Niedźwiedzia 39,
UD.-]T] W aiszHNa,

Rozstrzygnięcia naboru ofert dokonano w dniu 29 stycznia 2021 r., po zasięgnięciu opinii
Komisji   Konkursowej   powołanej   zarządzeniem  nr   1/21   Wójta  Gminy   Skórzec  z  dnia
18 stycznia 2021  r. w sprawie powołania Komisji Konkusowej   w celu zaopiriowania ofert
złożonych  w  otwartych  konkusach  na  realizację  zadań  publicziiych  przez  organizacje
pozarządowe w 2021 r. w gminie Skórzec oraz określenia regulaminu prac Komisji.

W wyniku rozstrzygnięcia podpisano  umowę   ze  Stowarzyszeniem  SOS  Wioski  Dziecięce
w Polsce.

Wykaz dotacji celowych  udzielonych w ramach rea]izacji zadania publicznego
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.

L.p. Podmiot Nazwa zadania Kwota Kwota dotacji
dotacjiudzie]one.i wykorzystanej

1. Stowarzyszenie „SOS Wspieranie rodziny

35 000,00 zł 35 000,00 zł
Wioski Dziecięce w Polsce" i systemu pieczy
ul. Niedźwiedzia 39,02-737Warszawa zastępczej w 202 lr.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce w ramach realizacji zadania publicznego
prowadziło    placówkę    wsparcia   dziennego    „Iskierka   Nadziei"   w    Grali-Dąbrowiźnie
i Nowakach.

Podejmowane  działania nakierowane  były  na polepszenie  fimkcjonowania dzieci  w domu,
w grupie rówieśniczej, lokalnej społeczności, poprawę wyników w nauce, nabywanie wiedzy
z zakresu umiej ętności interpersonalnych, umiejętności radzenia sobie w sytuacj ach trudnych.
Dodatkowo prowadzono pracę z rodzicami, w szczególności dotyczącą umacniania rodziny
w pełnieniu przez nią zadań opiekuńczolwychowawczych.

Dzieci  uczestniczyły  w  zajęciach  świetlicowych,  zajęciach  rozwijających  zainteresowania,
zaj ęciach wyrównawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych oraz wyjazdach.

W zajęciach w placówce brało udział 90 dzieci. Podczas realizacji zadania zorganizowano:

/   wsparcie instruktora języka angielskiego 120 godzin -33 uczestników,
/   wsparcie instriktora matematyki 120 godzin -23 uczestników,
/   zajęcia  rozwijające   zainteresowania   i   zajęcia   wyrównawcze   160   godzin  -   90

uczestników,
/   zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne - 22 spotkania  - 60 uczestników,
/   konsultacje z psychologiem - 62 spotkania stacjoname i 29 spotkań online,
/   wyjazd do kina  - 35 uczestników,
/   wyjazd do teatni -18 uczestników,
/   wyjazd wakacyjny do Łodzi -19 uczestników.
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W  czasie   zajęć   dzieci   otrzymywały   ciepły  posiłek,   który   w  czasie   trwamia  obostrzeń
związanych  z  pandemią  COVID-19,   zamieniano   na  przekazywanie  paczek  ze   zdrową
ży-ością.

Rodzinom udzielono wsparcia podczas 14 spotkań stacjonamych i 12 rozmów telefoniczmych
z   psychologiem.   Dodatkowo   psycholog   przeprowadził   26   konsultacji   indywidualnych
z rodzicami w ich miejscu zamiesżkania, na terenie placówki wsparcia dziennego lub online.

W  ramach  wsparcia  edukacji   zdalnej   rodzinom  udostępniono   24   laptopy.   Dodatkowo
2 osoby otrzymały wsparcie w zakupie okularów korekcyjnych.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce otrzymało dotacje w wysokości 35 000 zł,
wkład własny w realizację zadania publicznego wyniósł 413 038,19 zł.

OFERTY ZŁOŻONE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM - tzw. mabr grant

Zgodnie z §  5 ust 2 pkt 2 Rocznego programu współpracy gminy  Skórzec z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  realizacja  programu  współpracy
z organizacjami pozarządowymi może odbywać się także poprzez zlecanie zadań publicznych
z pominięciem otwartego konkusu ofert, w trybie uproszczonym tzw.  ,inałego gramtu".

Na mocy art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecanie zadań
publicznych   uruchamiane   jest   na   wniosek   organizacji   pozarządowej    lub   podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3 ww ustawy.

Oferta musi spełniać następujące warunki :

•    musi  być  złożona  na  druku  zgodnym  z  wzorem  określonym  w  rozporządzeniu
Przewodniczącego  Komitetu do  spraw Pożytku Publiczmego  z dnia 24  paździemika
2018r.  w sprawie  uproszczonego  wzoru ofert  i  uproszczonego  wzoru  sprawozdania
z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 2055),

•    zadanie musi być zrealizowane w teminie nie dłuższym niż 90 dni;
•    dofinansowanie   lub   finansowanie   oferowanego   zadania   nie   może   przekroczyć

10 000,00 zł,
•    oferowane zadanie musi mieć charakter lokalny lub regionalny.

Oferta uprawnionego podmiotu jest na 7 dni roboczych zamieszczana w Biuletynie lnfomacji
Publicznej, na stronie intemetowej gminy Skórzec, w zakładce organizacje pozarządowe oraz
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skórzec.

Każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty w ciągu 7 dni roboczych odjej zamieszczenia.
Po  upływie  tego  teminu,  po  rozpatrzeniu  uwag  oraz  uznaniu  celowości  zadania,  organ
wykonawczy   podejmuje   decyzję   o   zleceniu   zadania   i   niezwłocznie   zawiera   umowę
oprzyznaniudotacjinajegorealizację.Doumówzawieranychwramachtrybumałychgrantów
stosuje się te same regulacje, co do umów zawieranych w otwartych konkusach ofert.

W 2021 r. w trybie „małego grantu" zrealizowane zostały dwa zadania publiczne;

1.  Jesienna  pora  czasem  dla  seniora  -ofertę  27  września  2021  r.  złożyło  Skóizeckie
Stowarzyszenie  Dobroczynne.  Wnioskowana  kwota  dotacji  5  000  zł,  wkład  własny
zadeklarowano w wysokości 600 zł. Celem projektu, w ramach działalności kultualnej na

8



rzecz  osób  w  wieku  emerytalnym,  było  wsparcie  grupy  pn.  „Super  sześćdziesiątki"
w zorganizowaniu dwóch wyjazdów:  do teatni oraz Muzeum Powstania Warszawskiego
i  Zamku  Królewskiego  w  Warszawie.  Oferta  w  dniu  1   paździemika  2021   r.  została
zamieszczona w BIP, na strorie intemetowej  gminy  Skórzec oraz na uzędowej  tablicy
ogłoszeń. W obowiązującym teminie nie zgłoszono uwag do oferty. Wójt Gminy Skórzec
umał celowość realizacj i zadania. Z oferentem została zawarta umowa o wsparcie realizacj i
zadania publicznego  z dofinansowaniem w wysokości  5 000  zł.  30 paździemika 2021  r.
zorganizowany    został    wyjazd    do    Muzeum    Powstania    Warszawskiego    i    Zamku
Królewskiego a 16 listopada 2021  r. grupa „Super Sześćdziesiątki" wyjechała na spektakl
„Klimakterium i już" w Teatrze Capitol w Warszawie. W obu wyjazdach wzięło udział po
20  uczestników.  Koszt  realizacji  zadania  wyniósł  5 256  zł.  Skórzeckie  Stowarzyszenie
Dobroczynne  wykorzystało 4 446 zł dotacji.

2.  Dziecięcy SkóHeclri Bieg Niepodleglości -ofertę 2 listopada 2021  r. złozył Uczniowski
Klub Sportowy Naprzód Skórzec. Whioskowana kwota dotacji 9 200 zł. Celem projektu,
w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,   było zorganizowanie imprezy
o chamakterze sportowo -rekreacyjnym oraz patriotycznym. Oferta, w dniu 2 listopada 2021
r.,  została zamieszczona w BIP, na stronie intemetowej gminy Skórzec oraz na urzędowej
tablicy ogłoszeń. W obowiązującym teminie nie zgłoszono uwag do oferty. Wójt Gminy
Skórzec uznał celowość realizacji zadania. Z oferentem została zawarta umowa o realizację
zadania publiczmego z dotacją w wysokości 9 200 żł. Bieg odbył się  11  listopada 2021  r.
Trasa biegu przebiegała w okolicach skórzeckiego skweru. Zawodnicy, dzieci i młodzież
szkół powiatu siedleckiego, startowali w pięciu kategoriach wiekowych. Przedszkolaki 3 -4
latkowie  oraz 5-6 latkowie  na dystansie ok.100 m, uczniowie klas I -111 na dystansie 200
m, uczniowie klas IV - Vl na dystansie 400 m i uczniowie klas VII - VIIl na dystansie ok.
800   m.   Łącznie   w   Dziecięcym   Skórzeckim   Biegu   Niepodległości,   we   wszystkich
kategoriach   wiekowych   uczestniczyło   185   zawodników.   Każdy   uczestnik   otrzymał
pamiątkowy  medal,  numer startowy  oraz pakiet  słodyczy.  W charakterze obserwatorów
i kibiców w wydarzeniu uczestniczyło  około  200  miesżkańców i  gości  gminy  Skórzec.
Wszystkie zadania przewidziane w ofercie zostały zrealizowane, UKS Naprzód Skórzec
wykorzystał w całości udzieloną dotację.

WSPOŁPRACA POZAFINANSOWA

Współpraca pozafinansowa odbywała się w szczególności w fomach:

1.   Wzajemnego infomowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
działaniach  między  innymi  poprzez  publikowanie  na  stronie  intemetowej  gminy
ważnych dla podmiotów infomacji.

2.   Nieodpłatnego użyczania podmiotom mienia gminnego tj. boisk sportowych i świetlic
wiejskich, w celu realizacji zadań publicznych zleconych przez gminę Skórzec.

3.   Prowadzenie,   na   stronie   intemetowej    gminy    Skórzec,    zakładki   dedykowamej
organizacj om pozarządowym.

4.   Konsultowanie z podmiotami  aktów nomatywnych w dziedzinach dotyczących ich
działalności.

5.   Udzielanie   wsparcia   podmiotom   poprzez   zamieszczanie   informacji   na   tematy
przedsięwzięć przez nich realizowanych na stronie intemetowej gminy.
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6.   Obejmowanie     Honorowym     Patronatem     Wójta     Gminy     Skórzec     wydarzeń
organizowanych przez organizacje pozarządowe. W roku 2021 były to:
1) X Jubileuszowy Powiatowy Konkus Piosenki Anglojęzycznej ,Around the music"

- organizowany przez Szkołę Językową EUROLINGUA,
2) Nowym wozem strażackim po Nowej drodze do Nowej sżkoły - organizatorzy sołtys

wsi Dąbrówka-Stany, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dabrówce-Stanach, Prezes
i członkowie OSP, Prezes i członkowie KGW Dąbrówka-Stany,

3) I   Runda   Cross   Country   Mx   Czemiejew  -   organizator   Stowarzyszenie   MX
Czemiejew Klub Motorowy X Racing,

4)  Grand Prix Poznaj Gminę Skórzec, czyli cykl biegów na dystansie 5 km - organizator
Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegaczy Skórzec Biega (wydarzenie przeniesione
z 2020 r.).

PODSUMOWANIE

W ramach realizacj i rocznego Programu współpracy gminy Skórzec organizacje pozarządowe,
poprzez swoj ą aktywną działalność, wsparły samorząd w wykonaniu nałożonych mu ustawowo
zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej , wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej  oraz działalności kulturalnej  wspierającej  rozwój  wspólnot i  społeczności
lokalnych.

Ewaluacja   realizacji   rocznego   Programu   współpracy   wykazała   jednak   niski   poziom
zaangażowania podmiotów w procesy decyzyjne. Podobnie jak w poprzednich latach żadna
organizacja  nie   wniosła  uwag   do  projektu  Programu,   czy   ofert   składanych  w  trybie
pozakonkusowym. Nie zgłaszano także kandydatów do komisj i konkursowych.

W  2021   r.,   z  budżetu   gminy   Skórzec,   na  realizacje   zadań  publicznych  organizacjom
pozarządowym  przekazano w fomie dotacji łącznie 228 046 zł.

Opracowała: Elwira Muawiec - inspektor ds. oświaty, zdrowia i sportLi

Skórzec, dnia 19 kwietnia 2022 r.
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