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SPRAWOZDANIE
za rok 2020
z realizacji
„Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
Na terenie Gminy Kunice w 2020 roku realizowany był „Program współpracy Gminy Kunice z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020” przyjęty Uchwałą Nr XII/84/19 Rady Gminy w Kunicach z dnia
28 listopada 2019 r. w spawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Program realizowany był w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.
Uchwalenie programu poprzedziły konsultacje przeprowadzone w terminie od 10.10.2019 r. do
28.10.2020 r., do których zaproszono organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty.
Zorganizowano spotkanie informacyjno-konsultacyjne w dniu 22.10.2019 roku, dotyczące zakresu i
realizacji programu, na które zaproszono organizacje pozarządowe z terenu gminy Kunice. Na
spotkanie nie przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ponadto projekt programu
umieszczony był do konsultacji na stronie internetowej www.kunice.pl w aktualnościach, w zakładce
„Dla mieszkańców” – „organizacje pozarządowe”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
„Inne” – „organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kunicach. Projekt
programu przesłano organizacjom do konsultacji pocztą tradycyjną listownie w dniu 09.10.2019 roku.
Projekt programu przesłano do konsultacji pocztą elektroniczną w dniu 10.10.2019 r.
W ramach konsultacji nie zgłoszono uwag i propozycji zmian do projektu uchwały.
W budżecie Gminy Kunice na 2020 rok na realizację programu zaplanowano środki finansowe
w wysokości ogółem 60.000,00 zł. Szczegółowy zakres zaplanowanych do realizacji zadań
publicznych oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2020 roku
przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 10.000,00 zł,
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10.000,00 zł
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 25.000,00 zł
Wypoczynek dzieci i młodzieży – 15.000,00 zł

W dniu 02.03.2020 r. Wójt Gminy Kunice ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszczono na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kunicach, na stronie internetowej www.kunice.pl., w aktualnościach,
w zakładce „dla Mieszkańca” – „organizacje pozarządowe” w BIP w zakładce „Inne” – „organizacje
pozarządowe” oraz wysłano do organizacji tradycyjną pocztą listową, pocztą elektroniczną. Do składu
komisji konkursowej organizacja zgłosiła p. Beatę Orłowską - Mielniczuk.
W dniu 23.03.2020 r. w związku z sytuacją wprowadzenia w Polsce stanu epidemii, ogłoszony w dniu
02.03.2020 r. otwarty konkurs ofert, został odwołany.
W dniu 29.05.2020 roku Wójt Gminy Kunice ogłosił kolejny Otwarty Konkurs Ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Ogłoszenie zawierało
zapis, że w związku z sytuacją epidemii koronawirusa, wszystkie działania realizowane w ramach
otwartego konkursu ofert muszą być zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami
i wytycznymi Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w
Kunicach, na stronie internetowej www.kunice.pl., w aktualnościach, w zakładce „dla Mieszkańca” –
„organizacje pozarządowe” w BIP w zakładce „Inne” – „organizacje pozarządowe” oraz wysłano do
organizacji tradycyjną pocztą listową, a także pocztą elektroniczną. Do składu komisji konkursowej
organizacje nie zgłosiły kandydatów.
W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert, organizacje pozarządowe złożyły 7 ofert na realizację zadań
publicznych, w tym w zakresie:
1.
2.
3.
4.

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 2 oferty.
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 3 oferty.
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 2 oferty
wypoczynek dzieci i młodzieży w 2020 roku – nie złożono ofert.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 48/20 Wójta Gminy Kunice z dnia 25 czerwca 2020
roku, składająca się z 5 osób, pracowników Urzędu Gminy Kunice dokonała oceny ofert.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert podpisano 5 umów o wsparcie realizacji
zadań publicznych, przyznając następującą dotację:
Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla:
Stowarzyszenia „Mała Unia” Rosochata w Rosochatej na zadanie pn. „Talentiada z Małą Unią ” dotacja w wysokości 5.000,00 zł.
Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zadania – 4.593,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji
w wysokości 407,00 zł.
Ludowy Zespół Sportowy „MEWA” Kunice ul. Słoneczna 15,59-216 Kunice na zadanie
pn. „Na wesoło i sportowo w Gminie Kunice”- dotacja w wysokości 5.000,00 zł.
Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zadania – 3.900,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji
w wysokości 1.100,00 zł.
Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla:
Ludowego Zespołu Sportowego „IKAR” w Miłogostowicach, na zadanie pn. „Lato, Sport i Dzieci –
Miłogostowice 2020 ” - dotacja w wysokości 11.841,50 zł.
Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zadania – 11.841,50 zł.
Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Spalonej „GIMSPALONA” na zadanie pn. „Zabawa
i nauka integruje” – dotacja w wysokości 7.350,00 zł.
Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zadania – 7.347,21 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji
w wysokości 2,79 zł.
Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla:
Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Spalonej „GIMSPALONA” na zadanie pn. „Bliżej gwiazd” –
dotacja w wysokości 6.300,00 zł.
Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zadania – 1.900,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji
w wysokości 4.400,00 zł.
W ramach otwartego konkursu ofert nie przyznano dotacji z zakresu wypoczynku dzieci i
młodzieży. Ze względu na panującą w kraju epidemię Covid 19 nie zorganizowano wypoczynku dla
dzieci i młodzieży.

Po wykonaniu zadań organizacje pozarządowe złożyły sprawozdania końcowe z realizacji
zadań publicznych. Dokonano oceny złożonych sprawozdań z wykonania zadań publicznych pod
względem merytorycznym. Sprawozdania końcowe, po wyjaśnieniach i uzupełnieniach organizacji,
oceniono pozytywnie. Z powodu wprowadzenia lokalnych obostrzeń organizacje wykonały częściowo
zaplanowane działania w ramach projektów. Środki pozostałe z niewykonanych działań w ramach
projektów organizacje zwróciły jako niewykorzystaną dotację.
W trybie pozakonkursowym, w roku 2020 nie wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych.
Dotacji nie udzielono.
Ogółem na realizację omawianego programu w 2020 roku wykorzystano z budżetu Gminy Kunice
środki finansowe w wysokości ogółem 29.581,71 zł, w tym z zakresu:
1.
2.
3.
4.

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 8.493,00 zł
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 19.188,71 zł
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1.900,00 zł
wypoczynek dzieci i młodzieży – 0,00 zł

Ocena realizacji programu w oparciu o mierniki:












liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych – 2
liczba przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych – 1
liczba organizacji i innych podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych – 5
liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych – 7
liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym - 0
liczba ofert, które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych - 5
wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację zadań
publicznych – 60.000,00 zł.
wysokość dotacji przekazanych organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert –
35.491,50 zł.
wysokość środków finansowych wykorzystanych na realizację programu w 2020 roku ogółem
– 29.581,71 zł.
zwrot niewykorzystanych dotacji – 5.909,79 zł.
wysokość środków finansowych przekazanych na wypoczynek dzieci i młodzieży – 0,00 zł.
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Beata Taczyńska-Pietruś
Sekretarz Gminy

Kunice, dnia 08.04.2021 r.
Sporządziła: Lilla Banach
Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Urząd Gminy w Kunicach
ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice

