
Łaskarzew, dn. 31.01.2017 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Łaskarzew z realizacji Programu Współpracy Miasta 
Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
za rok 2016

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395), oraz Programu Współpracy Miasta 
Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2016 przedstawia się sprawozdanie Burmistrza Miasta Łaskarzew.

Programu Współpracy Miasta Łaskarzew 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 o wolontariacie na rok 2016 uchwalony został uchwałą nr XII/68/2015 
Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 roku.

Celem głównym programu było umacnianie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez 
budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Celami szczegółowymi Programu były:
a) zwiększenie aktywności mieszkańców służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb,
b) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 
społeczności lokalnych,
c) umacnianie w świadomości mieszkańców poczucia odpowiedzialności za wspólnotę 
lokalną,
d) podnoszenie zdolności organizacji pozarządowych do wykonywania zadań,
e) promowanie osiągnięć sektora pozarządowego oraz prezentację jego dorobku,
f) integrację podmiotów realizujących zadania publiczne,
g) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 
innych źródeł zewnętrznych, na realizację zadań własnych.

Przy realizacji celów miasto kierowało się głównie zasadami:
1. pomocniczości oznaczającej, że Miasto powierza lub wspiera realizację zadań własnych 
organizacjom pozarządowym, oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonywanie w 
sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
2. suwerenności stron polegającej na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności w 
samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobu rozwiązania problemów i zadań.
3. partnerstwa realizowanej w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych oraz innych 
podmiotów w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców Miasta, wypracowywaniu sposobów 
ich rozwiązania, definiowaniu zadań przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie ich wykonania.
4. efektywności będącej wspólnym dążeniem do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów 
realizacji zadań publicznych.
5. uczciwej konkurencji polegającej na równym traktowaniu wszystkich podmiotów w zakresie 
wykonywanych działań



6. jawności rozumianej jako udostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, 
celach, kosztach i efektach współpracy poprzez wypracowanie stosownych procedur.

W 2016 r. przedmiotem współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi 
była realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:

1. poprawę warunków uprawiania sportu w celu osiągania wyższych wyników sportowych przez 
członków czynnie uprawiających sport w klubie sportowym;
2. poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo 
w aktywnym stylu życia;
3. promocję sportu i aktywnego stylu życia;
4. umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie 
mieszkańców Miasta Łaskarzew
5. prowadzanie zajęć sportowych,
6. organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
7. organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach 
sportowych,
8. organizację szkolenia sportowego, rozgrywek i współzawodnictwa w sekcjach piłki nożnej.

W dniu 04 stycznia 2016 roku Burmistrz Miasta Łaskarzew Zarządzeniem Nr OR.0050.1.2016 
ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2016 roku. Termin składania ofert od 04.01.2016 r. do 
26.01.2016 r.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęła jedna oferta.

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu 27.01.2016 r. Komisja Konkursowa opiniująca oferty w 
otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu została powołana na podstawie zarządzenia Nr OR.0050.2.2016 Burmistrza- 
Miasta Łaskarzew z dnia 07 stycznia 2016 r.

Umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu w mieście Łaskarzew w roku 2016” podpisana została w dniu 02 lutego 2016 r.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku wydatkowano kwotę 95 000 
złotych.

Lp. Klub Sportowy Kwota dotacji przyznanej Kwota niewykorzystanej 
dotacji - zwrócona

1. Łaskarzewski Klub Sportowy 
„PROMNIK”

95 000,00 0,00
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