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 2021”
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 2021 został
uchwalony 28 października 2020 r. uchwałą NR XXIII/210/2020 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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
W 2021 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 imprez sportowo -rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych
mieszkańców gminy Borek Wlkp. z zakresu piłki nożnej, tenisa ziemnego i tenisa stołowego
oraz siatkówki plażowej. Realizatorem zadania był LKS „WISŁA” Borek Wielkopolski. Zadanie
realizowano w okresie od 18 marca 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte, poprzez realizację planowanych działań wzrosła
aktywność sportowa społeczeństwa. Nastąpiła poprawa integracji i samopoczucie społeczeństwa
poprzez udział w zajęciach sportowych, turniejach i imprezach sportowych. Podniósł się poziom
wyszkolenia sportowego mieszkańców oraz poziom aktywność ruchowa dzieci i młodzieży z terenu
gminy Borek Wlkp., która korzystała z odpowiednio przygotowanej bazy sportowej. Koszt
realizacji całości zadania zgodnie z umową wyniósł 5.000,00 zł.
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 2.000,00 zł. Realizatorem zadania było
Stowarzyszenie „DZIECKO” z siedzibą ul. Bojanowskiego14a, 63-800 Gostyń, które otrzymało
dotację w/w kwocie. Zadanie realizowane było w okresie od 13 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Celem realizacji projektu było inicjowanie działań na rzecz budowania aktywnych
społeczności lokalnych w Gminie Borek Wlkp.
Koszt realizacji całości zadania realizowanego przez Stowarzyszenie DZIECKO wyniósł
4.500,00 zł, w tym 2.000,00 zł to dotacja z Gminy Borek Wlkp., 500,00 zł wyniósł wkład osobowy
i 0 zł wkład rzeczowy organizacji, a pozostała kwota została pokryta ze środków finansowych z

innych źródeł (2 000,00 zł).
Z terenu naszej gminy środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł. pozyskało Koło Gospodyń
Wiejskich w Bruczkowie na Projekt pn.: „Ruch w czasie pandemii COVID - 19 to zdrowie”
Celem projektu była integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę oraz
utworzenie placu rekreacyjno-sportowego w pobliżu boiska oraz budynków mieszkalnych; montaż
urządzenia do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) oraz urządzenia na plac zabaw; festyn - święto
sportowo-rekreacyjne.
W 2021 roku zostały udzielone także dotacje w oparciu o przepisy ustawy o sporcie
z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej
Borku Wlkp. Nr XXIII/224/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy
Borek Wielkopolski
3. Wsparcie finansowe w ramach w/w przepisów otrzymały organizacje na zadania:
a) Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Borek Wlkp., na zadanie pod nazwą: „Organizacja
systemu szkolenia sportowego i prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, piłki ręcznej,
badmintona i lekkoatletyki (w tym udział w rozgrywkach i zawodach sportowych) dla dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Borek Wlkp.” Kwota dotacji z budżetu Gminy
wynosiła 88.000,00 zł. Wkład własny organizacji wnosił 9. 800,00 zł oraz wkład osobowy w
postaci wolontariatu 9.500,00 zł. Całkowita wartość zdania stanowiła kwotę 107.300,00 zł. W
trakcie realizacji zadania jego koszt wzrósł do kwoty 107.842,60 zł organizacja pokryła koszt z
własnych środków finansowych (kwota 10.342,60 zł – wkład finansowy w realizację całego).
Realizacja zadania miała na celu upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację
i upowszechnianie rozwoju sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej oraz innych
form zorganizowanych i niezorganizowanych aktywności fizycznej. Wypracowanie lub
poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie
wyników sportowych na wszelkich poziomach, zachęcenie społeczeństwa do aktywnego
wypoczynku, a przede wszystkim do uprawiania dyscypliny piłka nożna, lekkoatletyka,
zagospodarowanie czasu wolnego, poprawa samopoczucia społeczeństwa poprzez czynny udział
w zajęciach sportowych, aktywnego wypoczynku, piłki nożnej, lekkoatletyki i tenisa ziemnego
na terenie gminy oraz całej Wielkopolski. Odbywały się szkolenia sportowe dzieci i młodzieży
z terenu gminy Borek Wielkopolski, w tym prowadzenie zajęć i organizowanie imprez
o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz udział w rozgrywkach w zakresie różnych dyscyplin
sportu organizowanych przez właściwe związki i organizacje sportowe.
Zadania realizowane były od 04 stycznia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. poprzez:



zajęcia z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone były 2-3 razy w tygodniu w odniesieniu
do piłki nożnej, piłki ręcznej, badmintona i lekkoatletyki. Członkowie sekcji piłki nożnej, lekkoatletyki brali udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez OZPN oraz LZS i PZLA (dzieci i
młodzież i dorośli),



zajęcia dla różnych grup wiekowych, informowano społeczeństwo o korzyściach wynikających z
aktywnego wypoczynku, wprowadzono różnorodne zajęcia sportowe połączone z zajęciami piłkarskimi stworzono obszerny harmonogram działań, skupiający realizację zadań w największym stopniu w porach dnia tych najbardziej wolnych (popołudnia, wieczory, weekendy, okresy świąteczne)



organizację zajęć, udział w rozgrywkach, organizacja turniejów, ligi oraz bezpośredni udział społeczeństwa,



przygotowywanie materiałów promocyjnych, informatorów, ulotek mających na celu głębsze zapamiętywanie korzyści wynikających z aktywnego spędzania czasu.

b) Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp., na zadanie pod nazwą: „Zatrzymaj się w boreckiej przystani i
postrzelaj z nami”, dotacja udzielona w wysokości 1.216,00 zł. Czas realizacji zadania obejmował
okres od 01 października 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku. W ramach udzielonej dotacji
organizacja przeprowadziła następujące zawody:
- Zawody Strzeleckie z karabinka pneumatycznego o Mistrza Szkolnego Koła LOK;
- Zawody Strzeleckie dla dzieci i młodzieży z karabinka pneumatycznego z okazji Święta
Niepodległości w 3 kat. wiekowych;
- Strzał w 10-tkę z Mikołajem - Zawody z KPN i gry planszowe – warcaby;
- Świąteczne Strzelanie o Piernika dla dzieci i młodzieży, piernikowe spotkanie, przeprowadzenie
konkursu plastycznego: Moja wymarzona choinka – militarna choinka” i rozgrywki rzut lotką.
Celem było upowszechnianie strzelectwa sportowego i sportów obronnych. Dodatkowo uczniowie
doskonalili umiejętność współzawodnictwa i sportu walki.
Podsumowując realizację zadań publicznych zleconych

organizacjom pozarządowym

w formie wsparcia wykonania zadania 2021 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
przekazano środki publiczne w wysokości 96 216,00 zł.
Gmina Borek Wlkp. zajmowała się obsługą konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych,
udostępniała niezbędne formularze i udzielała konsultacji, 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 efektywność.
Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marek Rożek

