Pr. 520.12.2013

GMINA ADAMÓW

Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2014

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118)

Adamów, 6 marca 2015 r.

Wstęp
Obowiązek przedłożenia sprawozdania wynika z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz.
1118): Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30
kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Roczny program współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014 przyjęty został
Uchwałą Nr XXX/190/13 Rady Gminy Adamów z dnia 5 grudnia 2013 r.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Zarządzenia
nr 52/13 Wójta Gminy Adamów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2014. Zarządzenie opublikowano w dniu 14 listopada 2013 r., poprzez zamieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej UG oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Adamowie. Konsultacje przeprowadzono w formie zbierania pisemnej
opinii kierowanej do pracownika Urzędu Gminy ds. promocji gminy.
W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje
zmiany Programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
działających w sferze pożytku publicznego. Z przebiegu konsultacji sporządzono protokół,
który zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów.

Współpraca o charakterze finansowym
1) Zlecanie realizacji zadań publicznych poprzez powierzenie (finansowanie) lub
wspieranie (dofinansowanie) wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem
dotacji na jego realizację.
W roku 2014 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami Wójt Gminy Adamów ogłosił 3 otwarte konkursy ofert na realizację zadań
publicznych.
Pierwszy konkurs dotyczył zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Adamów w 2014 r. Konkurs ogłoszono 13
stycznia 2014 r. Informacja o konkursie została umieszczona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy oraz opublikowana na stronie internetowej gminy:
www.adamow.pl oraz www.adamow.bip.lubelskie.pl. Po zapoznaniu się z opinią komisji
Wójt Gminy Adamów przyznał Ludowemu Klubowi Sportowemu „Sokół” w Adamowie
dotację celową w wysokości 52 000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój
sportu młodzieżowego i organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Adamów”.
Drugi konkurs dotyczył zadań z zakresu działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. regranting) i został ogłoszony 12 czerwca
2014 r. Informacja o konkursie została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy oraz opublikowana na stronie internetowej gminy: www.adamow.pl oraz
www.adamow.bip.lubelskie.pl. W terminie określonym w ogłoszeniu tj. do dnia 7 lipca
2014 r. nie wpłynęła żadna oferta i konkurs został unieważniony.
Trzeci konkurs dotyczył zadań z zakresu działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie i został ogłoszony 10 lipca 2014 r. Informacja
o konkursie została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz

opublikowana
na
stronie
internetowej
gminy:
www.adamow.pl
oraz
www.adamow.bip.lubelskie.pl. W terminie określonym w ogłoszeniu tj. do dnia 1 sierpnia
2014 r. wpłynęła oferta. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej Wójt Gminy
Adamów Zarządzeniem Nr 65/14 z dnia 5 sierpnia 2014 przyznał Stowarzyszeniu
Oświatowemu „Kaganek” dotację w wysokości 10 000 zł na realizację zadania
publicznego pn. „Organizacja konkursu grantowego w Gminie Adamów”. W ramach tego
zadania SO „Kaganek” jako operator 14 sierpnia 2014 r. ogłosił gminny konkurs dotacyjny
dla lokalnych organizacji pozarządowych na realizację inicjatyw na rzecz społeczności
lokalnej. Do konkursu przystąpiło 5 organizacji, przyznano 4 dotacje po 2 400 zł dla:
Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Adamów „Jedność”, Spółdzielni Socjalnej
„Niedźwiadek”, Towarzystwa Przyjaciół Woli Gułowskiej i Klubu Biegacza V-Max.
2) Gmina Adamów oprócz zlecania zadań publicznych współpracowała również
z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów finansowanych ze środków
zewnętrznych. Wymienić należy m.in.:
1. współpracę z Fundacją EOS w ramach projektu „Razem jesteśmy najsilniejsi –
wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego”, efektem którego
było przygotowanie i wydanie folderu organizacji pozarządowych działających na
terenie gminy, wykonanie reklam stowarzyszeń, wykonanie kartek pocztowych oraz
zorganizowane Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, w którym oprócz
naszych stowarzyszeń uczestniczyły organizacje z 6 gmin powiatu łukowskiego.
W ramach projektu powołano Zespół Roboczy ds. opracowania wieloletniego
programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Odbyły się dwa
warsztaty konsultacyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele JST i NGO.
Warsztaty odbyły się w dniach 9 września i 8 października 2014 r.
2. Współpracę z Fundacją Miejsc i Lidzi Aktywnych w ramach projektu „Dyskutujmy Decydujmy - Działajmy”, w ramach którego uczyliśmy się jak podnieść jakość
konsultacji społecznych oraz odbyły się trzy warsztaty poświęcone konsultacjom.
Warsztaty odbyły się w dniach 15 i 16 października i dodatkowo w dniu
27 października. Wzięło w nich udział ogółem 26 osób reprezentujących 12
organizacji działających na terenie gminy (Klub Biegacza V-Max, Szkolne Koło
Caritas, Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i Okolicy, Stowarzyszenie Oświatowe
„Kaganek”, OSP Adamów, Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej, Spółdzielnia
Socjalna „Niedźwiadek”, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Adamów „Jedność”,
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół, Klub Integracji
Społecznej, Samorząd Uczniowski SP, ZHP.)
3. Współpracę z Fundacją Volunteers For Sport w ramach projektu PZU Trasy Zdrowia,
którego efektem było wybudowanie w Adamowie PZU Trasy Zdrowia
i przeprowadzenie przez Klub Biegacza V-Max serii zajęć na tej trasie. Kwota
dofinansowania przez Gminę wyniosła 10000 zł., a koszt otrzymanych urządzeń to
38839 zł.
4. Współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Woli Gułowskiej przy realizacji projektu
„Historia i lokalne dziedzictwo szansą na aktywność mieszkańców w gminie Adamów
(w ramach FIO) oraz uroczystościach 75 Rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej
Polski 1939 r.
5. Współpraca ze Stowarzyszeniem Klub Sportowy „BÓR” przy realizacji zadania pod
nazwą „Ostatnia bitwa września – Wola Gułowska 2014 – edukacja historyczna
w oparciu o tradycje jazdy polskiej”.
6. Współpracę ze Stowarzyszeniem Oświatowym „Kaganek” przy realizacji projektu
„Umiem pływać”, w którym dzieci klas III z terenu gminy uczyły się pływać podczas
serii zorganizowanych wyjazdów na basen. Cały koszt projektu wyniósł ponad 16 tys.
zł., otrzymane dofinansowanie z MSiT wyniosło 7950 zł., resztę wniosły szkoły.

7. Współpracę z Klubem Biegacza V-Max przy realizacji operacji pt. „Rozwinięcie
turystyki i rekreacji w Gminie Adamów poprzez wyznaczenie i oznakowanie szlaku
rowerowego, biegowego i pieszego w lesie Gułowskim” zrealizowanego w ramach
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania RAZEM Ku Lepszej Przyszłości.
8. Współpracę z KSM oraz wielu innymi organizacjami przy obchodach kanonizacji
papieży Jana Pawła II i Jana XXIII w dniu 27 kwietnia 2014 r. Wspólnym wysiłkiem
pozyskaliśmy na tą imprezę od Starostwa Powiatowego w Łukowie 1500 zł i od LGD
Razem 1500 zł.
9. Współpracę ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół
w Adamowie przy realizacji projektu „Drogi demokracji: Adamów – Równe”
finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu: PolskoUkraińska wymiana młodzieży. Goście z Ukrainy spotkali się z władzami gminy,
MRG oraz ze stowarzyszeniami.
3) Na zasadach partnerstwa wspólnie ze Stowarzyszeniem Klub Biegacza V-Max
zrealizowane zostały imprezy biegowe: III Półmaraton Tradycji (28 czerwca) oraz
VI Adamowska Dziesiątka (19 października), w ramach której odbyło się 10 biegów
ulicznych z podziałem na kategorie wiekowe.
4) Stała współpraca z 4 jednostkami OSP w Adamowie, Ferdynandowie, Hordzieżce i Woli
Gułowskiej przy realizacji ich działań statutowych oraz innych wydarzeń i imprez
organizowanych na terenie.
5) Współpraca przy organizacji festynów i imprez dla mieszkańców np. „Nasze Maliniaki”,
„Najlepiej z Rodziną”, „Święto Niepodległości” czy „Dzień Adamowa i Okolicy”.

Współpraca o charakterze pozafinansowym
1) o charakterze informacyjnym:
a) udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących
z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,
b) udzielanie informacji w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń
i publikacji dla organizacji pozarządowych,
c) uczestnictwo przedstawicieli gminy i organizacji w licznych szkoleniach, warsztatach
i wyjazdach studyjnych dotyczących działalności sektora społecznego,
d) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych
zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach
internetowych gminy,
e) informowanie na stronach internetowych o ogłaszanych konkursach ofert na realizację
zadań publicznych i ich rozstrzygnięciach,
f) prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów
działających w sferze pożytku publicznego na stronie internetowej Gminy,
g) prowadzenie poradnictwa w sprawach organizacyjno - prawnych dla podmiotów
Programu,
h) wspieranie organizacji pozarządowych w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze
źródeł zewnętrznych. W 2014 r. wnioski aplikacyjne o dofinansowanie ze środków
zewnętrznych złożyły: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół
im. gen. F. Kamińskiego w Adamowie oraz Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek”
w ramach programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, Stowarzyszenie
Oświatowe „Kaganek” oraz Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej w ramach
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Klub Biegacza V-Max Adamów, Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży, Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i Okolicy w ramach
programu Obywatele dla Demokracji konkurs „25 Lat wolności”, Modry Len

wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Adamów Jedność w ramach
Konkursu Lubelskie Lokalnie.

2) o charakterze promocyjnym:
a) promocja działalności podmiotów Programu poprzez publikację informacji na temat
ich działalności na stronie internetowej Urzędu, lokalnej prasie i internecie,
b) promocja działań w zakresie ekonomii społecznej,
c) udzielanie patronatu Wójta Gminy
3) o charakterze organizacyjnym:
a) udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na
preferencyjnych zasadach, w szczególności pomieszczeń na siedzibę dla organizacji
pozarządowych,
b) kierowanie, w miarę posiadanych możliwości, pracowników zatrudnionych
w ramach prac społecznie użytecznych do pracy w organizacjach i podmiotach
realizujących zadania z zakresu sfery publicznej,
c) przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Adamów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2015 i projektu Wieloletniego programu współpracy
Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2020. Konsultacje przeprowadzono
w formie pisemnej opinii z użyciem dostępnych
formularzy, stanowiących
załączniki do przedmiotowego Zarządzenia. Projekty konsultowanych dokumentów
zamieszczono na stronie internetowej Gminy (www.adamow.pl), w Biuletynie
Informacji Publicznej (www.adamow.bip.lubelskie.pl) oraz w siedzibie Urzędu,
informację o konsultacjach wraz z projektami programów wysłano również drogą
elektroniczną do organizacji.
d) organizowanie szkoleń, spotkań, imprez w celu podnoszenia standardów usług
publicznych świadczonych przez podmioty Programu,
e) realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
w szczególności z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, edukacji, ekologii oraz pomocy społecznej,
f) inicjowanie, tworzenie i uczestniczenie w formalnych lub nieformalnych
partnerstwach w celu wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej.
4) o charakterze technicznym:
a) pomoc, w miarę możliwości, w organizacji środków transportu do przewozu osób
i materiałów związanych z wykonywaniem zadań publicznych, wspólnych projektów
i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej w ramach działalności statutowej,
b) nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń i lokali będących
własnością gminy lub użyczanie sprzętu służącego do realizacji zadań statutowych,

Podsumowanie
W 2014 roku Gmina Adamów współpracowała z organizacjami pozarządowymi na
wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz
różnych grup społecznych. Działania te nakierowane były w szczególności na tworzenie
warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych
inicjatyw na rzecz mieszkańców.
Gmina Adamów realizując cele Programu współpracy w 2014 r., udzieliła
organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej.
W trakcie realizacji Programu współpracy nie wpłynął żaden wniosek (oferta)
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie

określenia kolejnych zadań (niewymienionych w Programie współpracy) i ogłoszenia
konkursów na ich realizację.
Nie wpłynęły również uwagi i zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze
strony sektora pozarządowego.
Stwierdzić należy, że:
1) w roku 2014 wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy były
aktywne i przeprowadziły co najmniej jedno działanie,
2) ogłoszono 3 konkursy ofert (jeden unieważniony), w których 2 podmioty otrzymały
wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych, ze środków gminnych skorzystało
łącznie 6 podmiotów,
3) w roku 2014 o środki zewnętrzne aplikowało 6 stowarzyszeń, 3 otrzymały dofinansowanie
na swoje działania: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół im. Gen.
F. Kamińskiego w Adamowie, Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej oraz Klub
Biegacza V-Max.
4) nie wpłynęła żadna oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert,
5) zaplanowany plan dotacji został wykonany w 100%,
6) odbyło się 1 spotkanie plenarne organizacji działających na terenie gminy (19 marca),
w którym uczestniczyło 27 osób reprezentujących 18 podmiotów (formalnych
i nieformalnych), przeprowadzono szereg szkoleń (9) i warsztatów (5) dla organizacji
i podmiotów. Przedstawiciele organizacji brali też udział w szkoleniach, spotkaniach
i wyjazdach studyjnych organizowanych przez podmioty z zewnątrz (LGD Razem,
Fundacja MiLA, Fundacja EOS i inne)
Działalność organizacji poparta ścisłą współpracą z organami gminy umożliwia
dokładniejsze określenie zbiorowych potrzeb mieszkańców i efektywniejsze realizowanie
celów związanych z podnoszeniem poziomu życia mieszkańców. Znajomość potrzeb
lokalnego środowiska oraz priorytetowe zadania określone w programie współpracy
pozwalają we właściwy sposób wykorzystać potencjał organizacji. Poprawna relacja na linii
organizacje – gmina jest gwarantem efektywniejszego rozwoju i aktywizacji mieszkańców
Gminy Adamów i stała się kluczowym elementem obopólnych kontaktów.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek

Sprawozdanie przygotował: Tadeusz Osiński
inspektor ds. promocji gminy i współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Adamów, 6 marca 2015 r.

