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SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIELEC 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2016 ROK.

Sprawozdanie z realizacji PROGRAMU współpracy GMINY MIELEC z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 
rok zostało opracowane na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.) oraz 
§10 „Sposób oceny realizacji programu" załącznika do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Gminy 
Mielec z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 
Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2016 rok.

W roku 2016 współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana w szczególności 
poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w formie:

-  wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 
realizacji,

-  udzielania w trybie i zasadach określonych w art. 19a ustawy na dofinansowanie 
realizacji pozakonkursowych zadań publicznych.

Sprawozdanie zawiera informacje na temat efektywności realizacji programu opartej 
w szczególności o analizę następujących wskaźników:

1. Liczba organizacji pozarządowych, z który mi zawarto umowy o realizację 
zadania publicznego.

W 2016 r. zawarto umowy o realizację zadań publicznych z 23 organizacjami pozarządowymi.

2. Liczba umów zawartych o realizację zadań publicznych.

W roku 2016 r. podpisano 23 umowy o realizację zadań publicznych, w tym 18 realizowanych 
w trybie otwartych konkursów ofert na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Mielec w sprawie 
przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mielec 
przez organizacje pozarządowe:

1. Zarządzenie Nr 158 /2016 Wójta Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2016 r.
2. Zarządzenie Nr 159/2016 Wójta Gminy Mielec z dnia 20 stycznia 2016 r.



3. Liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym.

W roku 2016 r. zlecono realizację 5 zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację 
tych zadań z wyszczególnieniem kwot na obszary tematyczne.

W roku 2016 na realizację zadań publicznych przeznaczona została kwota w wysokości 
245.000 zł. Przyznana łączna kwota rozkłada się na poniższe działania:

1. Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci 
i młodzieży w 2016 r. na kwotę 180.000 zł

2. Wspieranie i powierzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych w 2016 r. p.n: „Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności 
lokalne.” na kwotę 3.000 zł

3. Wspieranie działalności z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej p.n: 
„Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego w 2016 r.” na kwotę 50.000 zł.

4. Wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 r. 
p.n: Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych 
chorobami cywilizacyjnymi” na kwotę 2.000 zł

5. Wspieranie i powierzenie Realizacji programów pracy socjalnej dla środowisk 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na kwotę 10.000 zł

Wszystkie organizacje złożyły sprawozdania z wykonania zadań określonych umowami. 
Przeprowadzona kontrola rozliczeń otrzymanych dotacji potwierdziła, że przyznane dotacje 
zostały spożytkowane na cele określone w ofertach i zawartych umowach oraz spełniają 
warunki określone w umowach.

5. Liczba zadań publicznych udzielonych w trybie art. 19a ustawy.

W roku 2016 wykonanie 5 zadań publicznych zostało zlecone z pominięciem otwartych 
konkursów ofert. art. 19a ustawy stanowi, że wysokość środków finansowych przyznanych 
organizacjom pozarządowym w trybie postanowień tego przepisu nie może przekroczyć 20% 
planowanych na dany rok dotacji na realizacji zdań publicznych. Udział przyznanych dotacji 
w trybie cytowanego przepisu w roku 2016 wyniósł 6,7 %.

6. Liczba aktów prawa miejscowego, które zostały poddane konsultacjom.

W roku 2016 organizacje pozarządowe miały możliwość uczestniczenia w konsultacjach 
aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych tj. 

1. Uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 24 listopada 2016 roku 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2017 rok.



Ponadto organizacje pozarządowe mogły uczestniczyć w konsultacjach aktów prawa 
miejscowego tj.:

1. Uchwały NR XXIII/153/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2017 rok.

2. Uchwały NR XXIII/154/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wr Gminie 
Mielec na rok 2017.

7. Liczba organizacji pozarządowych, które co najmniej raz uczestniczyły 
w konsultacjach.

W roku 2016 w konsultacjach dokumentów dotyczących działalności statutowej organizacji 
pozarządowych tj. Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Nie uczestniczyła żadana organizacja pozarządowa i pomimo upływu określonego terminu nie 
wpłynęły od uprawnionych podmiotów w formie wskazanej w zaproszeniu do konsultacji 
żadne uwagi i opinie do Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
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