SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY REGNÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 ROKU
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt
Gminy Regnów przedstawia sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy
Gminy Regnów z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok
2021.
Roczny Program Współpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. został
uchwalony Uchwałą Rady Gminy Regnów nr XIX/117/20 z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r.
Uchwalenie Programu poprzedziły konsultacje z organizacjami pozarządowymi
ogłoszone Zarządzeniem nr 20/2020 Wójta Gminy Regnów z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia programu współpracy gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały i programu współpracy zostało
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy
w Regnowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Konsultacje trwały od
04.11.2020 r. do 18.11.2020 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi
dotyczące projektu programu. W związku z tym program współpracy Gminy Regnów
z organizacjami pozarządowymi w niezmienionym kształcie został przyjęty przez Radę
Gminy Regnów.
Program obowiązywał w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r., na jego
realizację przeznaczono kwotę 58 000,00 zł.
Podział środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku
przedstawiał się następująco:
1) w zakresie kultury fizycznej i sportu – 37 000,00 zł
2) w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – 6 000,00 zł
3) w zakresie podniesienia jakości życia mieszkańców – 15 000,00 zł
W dniu 27 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Regnów ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych przez organizacje publiczne. Termin na składanie ofert
wyznaczono do 10 lutego 2021 r., do godz. 900. Ogłoszenie o naborze ofert zostało
zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Regnów, na stronie BIP Gminy Regnów
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Regnów.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty:
1) Stowarzyszenie „RAZEM DLA REGNOWA”;
2) Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Regnowie;
3) Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Regnowie;
4) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”.
Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Regnów z dnia 02 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji
zadań publicznych, została powołana Komisja Konkursowa, która dokonała
protokolarnej oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert.
Wszystkie oferty wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, zostały złożone
na odpowiednich formularzach oraz wypełnione prawidłowo.
Realizacja Programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności
lokalnej społeczności i wielu jej liderów. Współpraca ta odbywała się przede wszystkim na
zasadach pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji.
Strategicznym celem ww. uchwał jest polepszenie jakości życia mieszkańców Gminy Regnów
poprzez efektywną współpracę samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.
Dane na temat organizacji, które pozyskały w konkursach środki finansowe na wsparcie
realizacji zadań przedstawia tabela poniżej
Lp.

1

Nazwa zadania

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród
mieszkańców Gminy Regnów
ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i
młodzieży poprzez
prowadzenie zajęć
szkoleniowych i
współzawodnictwa
sportowego w dziedzinie piłki
nożnej

Nazwa
organizacji

Uczniowski Klub
Sportowy
„Sokół Regnów”

Wysokość
środków
przeznaczo
nych w
konkursie

12 000 zł

Wysokość środków
zaangażowanych przez
organizację

Całkowity koszt
zadania
publicznego stanowi
sumę kwot dotacji,
środków finansowych
własnych, środków
finansowych z innych
źródeł oraz wkładu
osobowego (w tym
świadczeń
wolontariuszy i pracy
społecznej członków),
wynosi – 13 500 zł

2

3

4

Organizowanie uczestnictwa
młodzieży oraz osób
dorosłych drużyn piłkarskich
z terenu Gminy Regnów w
sformalizowanych sposobach
rywalizacji sportowychrozgrywki piłki nożnej

Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej
i korekcyjnej dla dzieci
z terenu gminy Regnów
poprzez prowadzenie zajęć
rehabilitacyjnych dla 2-3
dzieci.

Wspieranie przedsięwzięcia
w zakresie rozwoju
kulturalnego, promocji
twórczości kulturalnej i
ludowej poprzez
zorganizowanie spotkań
społeczności lokalnej ,
wspieranie amatorskiego
ruchu artystycznego
mieszkańców Gminy Regnów
oraz wspieranie wszelkich
form edukacji kulturalnej
dzieci i osób dorosłych z
terenu gminy Regnów oraz
zapewnienie obsługi
muzycznej zespołu
wielopokoleniowego
„Marzenie” z Regnowa

Ludowy Klub
Sportowy
„Sokół” Regnów

Stowarzyszenie
Rodziców
i Opiekunów
Dzieci
Niepełnosprawn
ych „Dobro
Dzieci”

Stowarzyszenie
„Razem Dla
Regnowa”

25 000 zł

6 000 zł

15 000 zł

Całkowity koszt
zadania
publicznego stanowi
sumę kwot dotacji,
środków finansowych
własnych, środków
finansowych z innych
źródeł oraz wkładu
osobowego (w tym
świadczeń
wolontariuszy i pracy
społecznej członków),
wynosi- 30 000 zł
Całkowity koszt
zadania
publicznego stanowi
sumę kwot dotacji,
środków finansowych
własnych, środków
finansowych z innych
źródeł oraz wkładu
osobowego (w tym
świadczeń
wolontariuszy i pracy
społecznej członków),
wynosi- 12 100 zł
Całkowity koszt
zadania
publicznego stanowi
sumę kwot dotacji,
środków finansowych
własnych, środków
finansowych z innych
źródeł oraz wkładu
osobowego (w tym
świadczeń
wolontariuszy i pracy
społecznej członków),
wynosi- 22 100 zł

Wszystkim organizacjom została przyznana dotacja w kwocie wnioskowanej
w ofercie. Z organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotację zostały podpisane
umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego. Zlecone zadania zrealizowane zostały
zgodnie ze złożonymi ofertami na realizacje zadań publicznych oraz zgodnie z zawartymi
umowami o udzielenie dotacji.
Sprawozdania z realizacji zadań złożone zostały z zachowaniem terminów umownych.
Wszystkie dotacje zostały rozliczone w terminie.

Regnów, dnia 09.05.2022r.
Sporządziła: Marzena Słomka

