Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Ślesin
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 t.j. ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 450 t.j.) Rada Miejska Gminy Ślesin Uchwałą Nr 438/XLII/18 z dnia
17.10.2018 r. przyjęła „Roczny program współpracy Gminy Ślesin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.”
W sprawie projektu programu Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zarządził
przeprowadzenie konsultacji społecznych, z których został sporządzony protokół. Zapisy
programu były zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
www.slesin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
W 2018 roku współpraca organów samorządu Gminy Ślesin z organizacjami
pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej. Współpraca w formie
pozafinansowej była realizowana poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym
korzystania z obiektów użyteczności publicznej na preferencyjnych warunkach lub
nieodpłatnie. Przedmiotem współpracy finansowej samorządu Gminy Ślesin z organizacjami
pozarządowymi była realizacja zadań publicznych w zakresie:
- pomocy społecznej
Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywało się wraz
z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu
ofert. Ogłoszenia o organizowanym przez Gminę Ślesin konkursie na realizację zadania
publicznego zamieszczone było na stronie www.slesin.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej. W 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ogłosił 1 otwarty konkurs ofert:

1. Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego
oferujących dożywianie dzieci w zakresie działań opiekuńczo – wychowawczych
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.
Na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, Burmistrz Miasta
i Gminy Ślesin przyznał dotacje 3 podmiotom na łączną kwotę – 55.000 zł. Kwoty na jakie
zostały podpisane umowy z poszczególnymi podmiotami znajdują się w tabeli.

Tabela

L.p.

– do sprawozdania za rok 2018

Nazwa

Kwota

Kwota

Rodzaj prowadzonej

dotacji

wykorzystana

działalności

z dotacji

1.

Stowarzyszenie na

20.000,00

20.000,00 Prowadzenie placówek
opiekuńczo

Rzecz Osób

wychowawczych

Niepełnosprawnych
„Radość” w
Głębockiem
2.

Fundacja „Spem

15.000,00

15. 000,00 Prowadzenie placówek
opiekuńczo

Donare” w Licheniu

wychowawczych

Starym
3.

Towarzystwo

20.000,00

Przyjaciół Dzieci w
Ślesinie

19.993,74

Prowadzenie placówek
opiekuńczo
wychowawczych

Wszystkie podmioty terminowo rozliczyły się z przyznanych dotacji oraz złożyły
wymagane sprawozdania finansowe i merytoryczne.
Dodatkowo wpłynęły wnioski uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego w
trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 450 t.j.) . Kwoty i rodzaje zadań przedstawia poniższa
tabela:
L.p.

Nazwa

Kwota

Kwota

Tytuł wniosku w

dotacji

wykorzystana

trybie 19a

z dotacji

1.

Stowarzyszenie na

1.500,00

1.500,00 „Radość na koncercie
jako forma

Rzecz Osób

przeciwdziałania

Niepełnosprawnych

wykluczeniu

„Radość” w

społecznemu osób

Głębockiem

niepełnosprawnych i
ich rodzin”

2.

Stowarzyszenie

5.000,00

„Bezpieczny Konin”

2.99837 „Działania z zakresu
Zwrot środków z

porządku i

dotacji z powodu

bezpieczeństwa

kosztów

publicznego,

niekwlifikowalny
ch i złożeniu
sprawozdania po
terminie.

przeciwdziałania
uzależnieniom,
patologiom społecznym
na terenie Gminy
Ślesin”

3.

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci w
Ślesinie

3.600,00

3.597,60 Warsztaty
socjoterapeutyczne i
profilaktyczne
„Kultywowanie tradycji
świątecznych dla dzieci
w środowiskowym
ognisku
wychowawczym TPD
w Ślesinie”

Wszystkie wymienione wyżej oferty realizowane były z zakresu:
• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
(zgodnie z „Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych”).
Wnioski o łącznej wysokości 10 100,00 zł. mieściły się w zaplanowanych

środkach

w budżecie Miasta i Gminy Ślesin na rok 2018. Zostały zrealizowane i rozliczone
sprawozdaniami. Wyjątkiem było Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin”, które złożyło
sprawozdanie po terminie a koszty wykazane w sprawozdaniu dotyczyły wydatków spoza
umowy, w związku z powyższym jako koszty niekwalifikowalne zostały zwrócone Gminie
Ślesin
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