
SPRAWOZDANIE 
 Z REALIZACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BOREK WLKP.

 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI
 W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013”

Program współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami oraz podmiotami określonymi
w art.  3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2013 został
uchwalony  08  listopada  2012  r.  uchwałą  NR  XXV/135/2012  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.
Obowiązek  uchwalenia  programu  wynika  z  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).

W  2013  roku  Gmina  Borek  Wlkp.  realizując  w/w  program,  wsparła  realizację  zadań
publicznych  w trybie  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  r.   o  działalności  pożytku  publicznego
i  o  wolontariacie,  ogłaszając   konkursy  ofert  na  realizację  zadań,  dzięki  którym zrealizowane
zostały następujące przedsięwzięcia:

1. Organizacja współzawodnictwa sportowego wraz z rozwojem i upowszechnianiem
kultury  fizycznej  i  sportu,  utrzymaniem  obiektów  sportowych  -  Stadionu
Miejskiego  w  Borku  Wlkp.  wraz  z  budynkiem  socjalnym  oraz  boisk
wielofunkcyjnych  ORLIK  w  Borku  Wlkp.  i  placem  zabaw  przy  stadionie.
Realizatorem zadania  był  LKS  „WISŁA”  Borek  Wielkopolski.  Zadanie  realizowane
było w okresie od 1 marca 2013 r. do 30 listopada 2013 r.
Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Dzięki realizacji zadania i organizacji zajęć
wzrosła  aktywność  sportowa  społeczeństwa  do  uprawiania  sportu.  Społeczeństwo
aktywnie  korzystało  z  działań  w  czasie  wolnym,  co  wpłynęło  korzystnie  na
samopoczucie,  a także integrację poprzez udział  w zajęciach i  turniejach.  Zajęcia,  w
których udział  brali  mieszkańcy naszej  gminy cieszyły się  dużym zainteresowaniem.
Dzięki  realizacji  zadania  podniósł  się  również  wizerunek  i  estetyka  obiektów
sportowych  oraz  prawidłowe  ich  funkcjonowanie.  Koszt  realizacji  całości  zadania
wyniósł  17 694,52 zł,  w tym  15 000 zł  to  dotacja,  1 766,40 zł  wkład osobowy,  a
pozostała  kwota  w  wysokości  928,12  zł  została  pokryta  ze  środków  finansowych
własnych – i ze środków finansowych z innych źródeł 0,0 0zł. 
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2.  Działalność  wspomagająca  rozwój  społeczny  –  wsparcie  działań  na  rzecz
budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze
dobra wspólnego. Konkurs na to zadanie ogłoszono na kwotę wsparcia 5 000 zł.  
Realizatorem zadania było Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu.   Celem realizacji
projektu  było  inicjowanie  działań  na  rzecz  budowania  aktywnych  społeczności
lokalnych w Gminie Borek Wlkp. wokół celów  o charakterze dobra wspólnego poprzez
promowanie  postaw  obywatelskich,  wolontariackich,  liderskich  oraz  wspieranie
finansowe i merytoryczne grup nieformalnych w realizacji zidentyfikowanych potrzeb.
Cel  został  osiągnięty,  a  sposobem  jego  realizacji  było:  prowadzenie  działań
informacyjno-szkoleniowych, doradczych i promocyjnych skierowanych do organizacji
posiadających osobowość prawną oraz grup nieformalnych w zakresie  projektowania
wspólnych przedsięwzięć i  pozyskiwania środków w postaci dotacji.  Z terenu naszej
gminy środki pozyskał Głoginin i Strumiany. W ramach tych środków zrealizowano dwa
projekty,  na  łączną  kwotę  dofinansowania  10  000  zł.:  ”Poprawa  infrastruktury
społecznej we wsi Głoginin.  Promocja działań integrujących mieszkańców”, z kwotą
dofinansowania 4 000 zł, oraz projekt pn. „Działając Razem- Przywróćmy JEJ  Dawny
Blask” - z kwotą dofinansowania 6 000 zł.

Koszt realizacji całości zadania dofinansowanego przez Gminę Borek Wlkp. wyniósł  98 300 zł,
w tym  5 000 zł to dotacja, a pozostała kwota została pokryta ze środków finansowych z innych
źródeł publicznych – 43 300 zł i ze środków finansowych z innych źródeł   50 000 zł.

Źródła finansowania zadania –   wykres 2

W 2013 roku zostały udzielone dwie dotacje w oparciu i zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLVIII/355/2010 z dnia
10 listopada 2010 roku w sprawie:  określenia  warunków i  trybu wspierania  rozwoju  sportu w
gminie Borek Wlkp. Wsparcie finansowe w ramach w/w przepisów otrzymały:

– Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Borek Wlkp., na zadanie pod nazwą: „Prowadzenie
zajęć  sportowych  z  zakresu  piłki  nożnej  (w  tym udział  w  rozgrywkach)  dla  dorosłych
mieszkańców gminy Borek Wlkp. - kwota wsparcia 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
00/100);

– Uczniowski  Klub  Sportowy Borek  Wielkopolski  ,  na  zadanie  pod  nazwą:  „Szkolenie
sportowe  dzieci  i  młodzieży  w  dziedzinie  sportu  i  turystyki,  w  tym  prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych i  imprez dla dzieci i  młodzieży z terenu gminy Borek
Wielkopolski  –  udział  w  rozgrywkach  w  zakresie  różnych  dyscyplin  sportu”  -  kwota
wsparcia 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć 00/100).
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Podsumowując  realizację  zadań publicznych  zleconych   organizacjom pozarządowym w
formie  wsparcia  wykonania  zadania  2013  roku,  w  oparciu  o  zawarte  umowy z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  określonymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie, a także w ramach podpisanych umów w oparciu ustawy o sporcie
należy zauważyć, że organizacje te zrealizowały zadania  publiczne  o wartości 214 781,61 zł, które
samorząd Gminy Borek Wlkp. dofinansował w kwocie 105 000 zł.  Organizacje ze swojej strony
zaoferowały zaangażowanie i kreatywność, środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli
głównie  aktywność  wolontariuszy.  W zrealizowanych  przedsięwzięciach  uczestniczyły  głównie
dzieci  i młodzież z terenu gminy Borek Wlkp., a także osoby dorosłe i grupy nieformalne.

Finansowanie zadań publicznych zrealizowanych
przez organizacje pożytku publicznego w 2013 r. -   wykres 3

Gmina  Borek  Wlkp.  zajmowała  się  obsługą  konkursów  ofert  na  wsparcie  zadań
publicznych,  udostępniała  niezbędne formularze  i  udzielała  konsultacji  oraz  pomocy w pisaniu
wniosków,  a  także  informowała  o  innych  programach  i  formach  dotacji  dla  organizacji
pozarządowych.  Aktywna  działalność  podmiotów  działających  w  sferze  pożytku  publicznego
stanowi  istotną  cechę  społeczeństwa  demokratycznego,  spaja  i  aktywizuje  społeczność  lokalną.
Współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi należy ocenić pozytywnie . Ma ona wpływ na
kształtowanie  ładu  społecznego  w  środowisku  lokalnym,  poprzez  budowanie  partnerstwa,
suwerenności stron, pomocniczości, uczciwej konkurencji, jawności  i efektywności.

                                                                                        Burmistrz Borku Wlkp.
                                                                                            /-/ Marian Jańczak
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