Sprawozdanie
z realizacji - „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2019 rok z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Drobin, maj 2020

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z póź. zm. ) Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskie w Drobinie
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Roczny program współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2019 rok z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przyjęty został przez Radę Miejską w
Drobinie uchwałą Nr LII/438/2048/132/2019 z dnia 15 listopada 2018 roku.
Program współpracy został poddany konsultacjom, które trwały od 29 października
2018 r. do 9 listopada 2018 r., ogłoszenie zamieszczono na stronie BIP oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Drobin jak również na stronie www.drobin.pl
W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie czy inne
propozycje zmiany programu.
Jedną z podstawowych form współpracy z organizacjami pozarządowymi jest
współpraca finansowa. W 2019 r. polegała ona na wsparciu bądź powierzeniu organizacjom
pozarządowym zadań z zakresu rozwoju sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Dnia 04 lutego 2019 r. ogłoszony został konkurs ofert dla klubów sportowych na
realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin.
W otwartym konkursie oferty złożyły: Ludowy Klub Sportowy SKRA Drobin,
Ludowy Klub Sportowy WICHER Cieszewo oraz Stowarzyszenie Kultury i Sporu PEGAZ w
Drobinie.
Wymienione organizacje w ramach zawartych umów otrzymały dotacje w
wysokościach:
1.

LKS SKRA Drobin – 55 000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 55 000,00 zł

2.

LKS WICHER w Cieszewie – 45 000,00 zł, którą wykorzystano w 44 997,79 zł

3.

Stowarzyszenie Kultury i Sporu PEGAZ w Drobinie – 30 000,00 zł, którą

wykorzystano w kwocie 30 000,00 zł.
Drugi konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci
i młodzieży

w 2019 r. z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją

programu profilaktycznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin w

2019 r. ogłoszony został 08 lipca 2019 r. Zarządzeniem Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i
Gminy Drobin.
Na w/w zadanie przeznaczono w budżecie kwotę 10 000,00 zł.
Ofertę złożyło Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom
Filadelfia w Drobinie. Stowarzyszenie na powierzone zadanie otrzymało w ramach zawartej
umowy dotację w wysokości 10 000,00 zł
Przyznane dotacją wykorzystano w kwocie 9 724,45 zł.
W dniu 10 stycznia 2019 r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Zarząd Okręgowy z siedzibą w Płocku ( koło nr 7 w Drobinie ) złożyło uproszczoną ofertę
realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z
pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn, ,,Dzień babci i dziadka” Wymienione
stowarzyszenie w ramach zawartej umowy otrzymało dotacje w wysokościach 1 200,00 zł.
W dniu 04 marca 2019 r. Stowarzyszenie 50 + złożyło uproszczoną ofertę realizacji
zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z
pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. ,,Wycieczka krajoznawcza do
Krakowa, Oświęcimia, Wieliczki i Wadowic. Wymienione stowarzyszenie w ramach zawartej
umowy otrzymało dotacje w wysokościach 3 000,00 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy Drobin wspierał sektor pozarządowy także w formach
pozafinansowych, m.in.:
1. przez promowanie lokalnych organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nie
działań na stronie internetowej gminy www.drobin.pl oraz na oficjalnym profilu
społecznościowym Urzędu Miasta i Gminy Drobina www.facebook.com,
2. wsparcie

organizacyjne

przy

prowadzonych

przedsięwzięciach

np.

poprzez

udostępnianie gminnych obiektów m.in.: sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy w
Drobinie, sali w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Drobinie i Filii w Łęgu
Probostwie oraz sprzętu niezbędnego do przeprowadzania spotkań organizacji
pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz gminy i jej mieszkańców,
3. współpracę przy organizowaniu imprez kulturalnych na terenie Miasta i Gminy
Drobin wzbogacających ofertę Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Drobinie oraz Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie oraz
sportowo- rekreacyjnych,

imprez

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin współpracował 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
zwiększania aktywności fizycznej, społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych
inicjatyw na rzecz mieszkańców gminy.

