Sprawozdanie z r ealizacji program u ws półpracy Gminy Ch orzele
z organizacj a m i pozarządowy m i or az pod m i ota m i wym ienionym i
w art. 3 ust 3 o dzialalności poĘtku publicznego i o wolontariacie
za rok 2019.
Wstęp
Zgodnie zzapisani art. 5a ust.3 ustawy

z

dnia 24 kwietnia2003 r. o działalnościpożytku

publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z2019 r poz.688 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy

Chorzele zobowiązany jest przedłożyćRadzie Miejskiej sprawozdanie z rcalizacji programu
współpracy

z

orgartizaĄami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publiczneg o za tok poprzedni.

Roczny program współpracy Gminy Chorzele za rok 2019

z

organizacjarti pozaruądowymi

oraz innymi podmiotami dzińającymi w sferze poĄrtku publicznego przyjęty został przęz
Radę Miejską w Chorzęlach Uchwałą Nr 4091LIY ll8 z dnia 09 listopada 2018 roku.

Projekt Programu zostń opublikowany na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach w celu zapoznańa się i ewentualnego z$aszaniaopinii

do projektu Programu, Konsultacje prowadzone były w formie elektronicznej na stronie
internetowej. Wszelkie uwagi możnabyło zfl,aszać za pośrednictwem pocźy elektronicznej

Urzędu Miasta

i Gminy

Chorzele. W wyniku konsultacji nię złożonożadnych uwag co do

Projektu.

Wspólpraca o charakterze finansowym

Na wsparcie zadń

publicznych realizowanych ptzęz organizacje pozaruądowe otaz

podmioty, o których mowa w ań.3 ust.3 ustawy zdnia 24 kwietnia}D}3 r. o działalności

pożytku publicznego

i o

wolontariacie,

w

budżecie Gminy Chorzele

na

201'9 rok

przęznaczono kwotę w wysokości 20.000,00 zł. W 2019 roku ogłoszono jeden konkurs ofert

na realizację priory-tetowych zadań ujętych w Uchwale Nr 409/LIV lI8 z dnia 09 listopada
2018 roku.

Konkurs ogłoszony został poprzez wydanie Zarządzenia Nr 48/2019 z dnia 11 kwietnia 2019
roku oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Nabór ofert trwał od 12 kwietnia

2019 r. do 02 maja 2019 r. Konkurs doĘczył realtzacji zadń w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury ftzycznej, ochrony i promocji zdrowia, ekologii, ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki i ochrony dziedzictvła narodowego,

pomocy społecznej i działalnościnarzęczosób niepełnosprawnych podejmowanych narzecz
rozwoju gminy Chorzele oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Chorzele.

WŃnęły cńery oferty. Zgodńe z

procedurą konkursową ofęrty zostały zweryfikowane pod

względem formalnym. W wyniku analizy formalnej jedna oferta Stowarzyszenia Edukacyjno

Kulturalnego

,NDM" nie

Na kopii jednego z

spełniła kryterium.

dokumentów, tj. odpisie z ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta

wymaganych

i

umocowanie

osób jego reprezentujących nie został zŁożony podpis za zgodnośćz oryginałem. Wymóg ten
został zapisany

w załączniku do Zarządzenia Nr

48/20 19

z dńa

1

1

kwietnia 201 9 roku w pkt.

IV ppkt. 3.
W wyniku analizy merytorycznej trzy ofeĘ uzyskały wymaganą ilośćpuŃtów uprawniającą
do otrzymania dotacji.

W dniu 4

czer:ulca 2019 roku podpisano umowę

z

Towarzystwem Ptzyjaciół Chorzel na

zadarie z zakesu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i

dziedzictwa narodowego pod nazwą

,,Oddajemy dług pamięci żołnięrzomBrygady Syberyjskiej w Chorzelach" z kwotą dotacji w

wysokości 2.800,00 zł. Zadanie obejmowało akcję przekazywania flag mieszkńcom Miasta

i

Gminy Chorzele (100 sń.), oraz odnowieniu muralu na ścianiebocznej budynku
wielofuŃcyjnego mieszczącego się w centralnej częściChorzel. Pierwsza częśćzadania
polegała na zakupie oraz przekazaniu nieodpłatnie 100 flag mieszkańcom Miasta

i

Gminy

Chorzele wraz z drzewcami, w zamian za obietnicę ich wywieszenia corocznie 23 sierpnia, w
rocznicę bitwy o Chorzele, która toczyła się w czasie wojny polsko

-

bolszewickiej. Do 23

sierpnia rozdysponowano wszystkie flagi, zgodnie z planem określonym w projekcie zadania

publicznego. Druga częśćzadartia polegała na odnowięniu muralu o powierzchni 150 m2.

Mural poświęconyjest żołnierzom Brygady Syberyjskiej, która walczyŁa o Chorzelę w
sierpniu |9ż0 r. Zostń on wykonany w 2016 roku. Mural od tego czasu uległ erozji i został

częściowo zniszczony ptzęz warunki atmosferyczne. W ramach prac ręnowacyjnych mural
został umyty, przygotowany do nńożęnia nowego podkładu, a następnie pomalowany farbami

odpornymi na promieniowanie słoneczne. Dotacja została wykorzystana częściowo,zaś
niewykorzystana częśćdotacji

w wysokości175,80 zł zostńa zwrócona na konto gminy

Chorzele zgodnie zzapisarri w umowie narealizację zadańa.

W dniu 25 częrwca2019 r. podpisano rrmowę z Chorzelską FundacjąnaRzecz Dzieci i
MłodzieĘ ,,Iskierka" na zadanie z zakresl wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej
pod nazwą ,,Aktywnośó ftzyczna na rowerze" zkwotą dotacji w wysokości1,2II,00 ń.

spędzili czas na wycieczce

Zadanie dotyczyło organizacji rajdu rowerowego. Uczestnicy

rowerowej po Gminie Chorzele, wzdłużwltyczonej trasy: Chorzele

-

Jarzynny K.

-

Zdziwój Stary

-

Duczymin

-

- Bugzy - Dębowe Góry

Chorzele. Przedsięwzięcie było zacĘtą do

aktywności ftzycznej w plenerze, zdrowego i wesołego spędzania czasu wolnego wspólnie z

rodzicami, atakże promocją walorów przyrodniczych środowiska lokalnego. Zakładane cele i
rezultaty zadania zostaĘ osiągnięte. W rajdzie wzięło udziń 48 osób. Uczestnicy poznali
najciekawsze miejsca

w swojej gminie, bogactwo

historyczne, kulturowe

i

przyrodnicze

najbliższej okolicy. Odwiedzili miejsca pamięci narodowej m.in. pomnik upamiętniający por.
Zacheusza Nowowiejskiego ps. ,,Jeż", żoŁńerza

AK, który stał się bohaterem tych ziem. Dla

wszystkich uczestników zotganizowano również ognisko z pieczeniem kiełbasek i zabawami

integracyjnymi.

Na

zakończęnie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki i

słodycze. Dotacj a zostila wykorzystarra w 1 00%.

W dniu 25 czetwca 2019 roku podpisano umowę z Chorzelską

Fundacj ą na Rzecz

Dzieci i

Młodziezy ,,Iskierka" na zadarie z zakręsu działalnościna tzęcz osób niepełnosprawnych
,,Druga szansa" z kwotą dotacji w wysokości 5.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w

terminie od

01

.07.ż019 r do 15.12.2019 r. W projekcie uczestniczyło 10 młodych osób z

orzeczeniem niepełnosprawności.Kwalifikację

do zajęć dokonywano na

podstawie

wypełnionych ,,Formularzy z$oszeniowych". Projekt obejmował cykl zajęć warsźatowych

dla uczęstników w tóżnym stopniu niepełnosprawności umysłowej. Cykliczne spotkania
obejmowały aktywnośćplastyczną, manualną, ruchową, wspólne gry

i

zabawy integracyjne,

zajęcia stymulujące wielozmysłowo, zachęcające uczestników do twórczego działania w

różnych formach aktywizacji społecznej, psychicznej

i

flzycznej. CoĘgodniowe zajęcia,

dostosowane do możliwościpsychofizycznych niepełnosprawnych uczestników, odbywały

się pod opieką dwóch

doświadczonych pedagogów

z

uprawnieniami

do

zajęó

rewalidacyjnych, socjoterapeuty i wolontariusza. Przeprowadzono 82 godziny lekcyjne zajęó

w ramach terapii zajęciowej, które odbywały się raz w §godniu. Główny cel projektu został
osiągnięty poprzez organizację zajęó

o

charakterze twórczym, plastycznym

i

ruchowym,

umożliwił stymulowanie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci niepełnosprawnych

oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w grupie, umożliwiających doświadczanie
różnorodnych relacj i społecznych. Dotacj a zostńa wykorzystana w 1 00%.

podsumowanie

Gmina Chorzele realizując cele programu współpracy w 2019 roku udzieliła
organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również merytorycznej pomocy
pozaf,rnansowej.

Ogłoszono konkurs ofert, w którym trzy podmioty otrzymaĘ wsparcie finansowe na
realizację zadań publicznych w zakresie: Kultura, szfuka, ochrona dóbr kultury

i dziedzictwa

narodowego, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej orazDziałalnośó na rzecz osób

niepełnosprawnych. Rozdysponowano łącznie kwotę 8. 835,20 zł. Orgańzacje pozarządowe

natomiast wniosły wkład w realizację swoich projektów

w

postaci własnych środków

finansowych, środków pozyskanych z innych źródeł,a także pracy wolontariuszy i członków
organizacji.

W trakcie

realizacji programu nie wpłynąłżaden wniosek (oferta) organizacji

pozarządowych otaz podmiotów wymienionych

spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych

i

w

spółek

art.

z

3 ust 3 ustawy

(stowarzyszenia,

o.o., klubów sportowych będących

spółkami) w sprawie określęnia kolejnych zadń niewymienionych w Programie współpracy

ogłoszenia konkursów na ich rea|izację. Nie wpłynęłyrównież uwagi

i

i

zasttzeżęnia co do

realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.

Wszystkie organizacje otrzymńy dotacje we wnioskowanej wysokości,apo realizacji

projektów, złożyływymagane sprawozdania merytoryczno-finansowe, które zostĄ
zaakceptowane, a udzielone dotacj e prawidłowo rozl'iczonę.
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