SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2020

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zasady zawarte w uchwale
Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 30.10.2019 r. w sprawie Rocznego Programu
Współpracy Gminy Prusice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi a art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2020 r.
Sprawozdanie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Prusice w zakładce – współpraca z
organizacjami pozarządowymi.
W roku 2020 obszar priorytetowych zadań publicznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe obejmował zadania w obszarze:
1)
2)
3)
4)

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Ekologia, ochrona środowiska i ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Gmina Prusice w roku 2020 współpracowała z organizacjami pozarządowymi w następujących
formach:
1) informacyjnej polegającej na uaktualnianiu zakładki na stronie internetowej www.prusice. pl, i
stronie BIPu Gminy Prusice, na których ogłaszane są aktualne informacje o konkursach,
obowiązujących przepisach dot. stowarzyszeń, istnieje baza o działających organizacjach na terenie
Gminy. Na terenie Gminy jest zarejestrowane Partnerstwo lokalne „Wspólnie dla Gminy Prusice”, w
skład którego wchodzi 20 podmiotów: gmina Prusice, gminne jednostki organizacyjne, sołectwa i 13
stowarzyszenia. Na sesji Rady w dniu 17 czerwca 2020 r. przedstawiono Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z NGO za 2019 r.

2) organizacyjnej polegającej na:
a) inicjowaniu realizacji zdań publicznych w formie konkursów - odbyło się 5 konkursów
b) umożliwieniu wszystkim organizacjom bezpłatnego dostępu do lokali – organizacje spotykają
się w szkołach, świetlicach wiejskich, remizach, w GOKiS, w Urzędzie Miasta i Gminy w
Prusicach,

c) promocji organizacji pozarządowych poprzez umieszczanie na stronie www. prusice.pl
różnych informacji o działaniach podejmowanych przez poszczególne organizacje,
informowanie o aktualnych konkursach i obowiązujących przepisach prawnych,
d) nawiązano współpracę z Wydziałem Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego
we Wrocławiu, w wyniku której przesyłane są organizacjom artykuły pisane przez
specjalistów o obowiązujących przepisach, wydarzeniach i konkursach dla NGO. Wiadomości
te przesyłane są dla organizacji drogą e-mailową
e) konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał aktów prawa miejscowego
związanych z działalnością organizacji
3) finansowej poprzez ogłoszenie 5 konkursów w zakresie:
sport– w tym obszarze odbyły się 3 edycje konkursu, w których udział brało 10 podmiotów ogółem wydatkowano kwotę 353.000 zł przede wszystkim na: sprzęt sportowy, opłaty
sędziowskie, ubezpieczenia zawodników, zapłacono za przewóz zawodników na rozgrywki
sportowe oraz pielęgnację boisk sportowych (m.in. zasilanie i koszenie traw, naprawę sprzętu do
koszenia, renowację nawierzchni boisk) a także obozy sportowe dla zawodników.
Kluby sportowe oprócz dotacji wydatkowały środki własne wniosły wkład osobowy na zasadzie
prac wolontariuszy ( łącznie ok 11 umów wolontariackich)
wspomaganie działalności osób w wieku emerytalnym:
do konkursu zgłosił się Uniwersytet III Wieku w Prusicach, w związku z sytuacją spowodowaną
wirusem COVID-19 środki zostały zwrócone, gdyż nie przystąpiono do realizacji zadania.
Ekologia, ochrona środowiska i ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
Do konkursu przystąpiło Stowarzyszenie Prusickie Serce dla Zwierząt, które wydatkowało środki
w wysokości 10.000 zł na pomoc bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Prusice
Ponadto pięć organizacja wystąpiło z wnioskiem o dotację na realizację zadań publicznych - na
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym zakresie
ofertę złożył Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Prusice, Klub Biegacza Athletics Team Prusice, Klub
Sportowy Piotrkowice, Klub Biegacza Athletics Team Prusice, MKS Orzeł Prusice Akademia
Piłkarska – dotacja udzielona w ramach środków Profilaktyki Uzależnień.
Ogółem środki budżetowe przekazane dla organizacji pozarządowych w roku 2020 to kwota
396.000 zł.
Realizacja zadań publicznych odbywała się na zasadzie wsparcia, a dotacje przekazywane były
na podstawie umów (łącznie zawarto 19 umów). Na podstawie przedstawionych sprawozdań
końcowych stwierdzono, że organizacje uczestniczące w konkursach wydatkowały także swoje
środki finansowe jako udział własny oraz wykazywały poniesione koszty osobowe – wkład pracy

na zasadzie wolontariatu. Adresatami działań publicznych było ok 2530 osób w tym dzieci,
młodzież oraz dorośli.
Stowarzyszenia w ramach swojej działalności pozyskiwały środki z zewnątrz:
- MKS Orzeł Prusice Akademia Piłkarska – 20.000,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
- MKS Orzeł Prusice Akademia Piłkarska – 5.000,00 zł – Powiat Trzebnicki
- MKS Orzeł Prusice – 5.000,00 zł – Powiat Trzebnicki
- Klub Sportowy Piotrkowice – 3.000,00 zł – Powiat Trzebnicki
- Ludowy Klub Sportowy Dolpasz Skokowa – 4.000,00 zł – Powiat Trzebnicki
- Klub biegacza Athletics Team Prusice – 2.000,00 zł – Powiat Trzebnicki
- Klub Sportowy Krościna Wielka – 6.000,00 zł – Powiat Trzebnicki
- Klub Piłkarski Sparta Wszemirów – 2.000,00 zł – Powiat Trzebnicki
Przeprowadzono kontrolę wydatków wersyfikując złożone sprawozdania wraz z fakturami oraz
analizując osiągnięte cele w realizacji zadań publicznych.
Doświadczenie zdobyte w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w ostatnich latach
pozwalają na pogłębienie partnerskiej współpracy w celu lepszego wykonania zadań publicznych
realizowanych przez Gminę Prusice w przyszłości.
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