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     Sprawozdanie  z  realizacji  Programu współpracy Gminy GRUNWALD

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku

publicznego za 2020 rok.

1. Wstęp

Zgodnie  z  art.  5a  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy zobowiązany

jest  przedłożyć  Radzie  Gminy  sprawozdanie  z  realizacji rocznego programu współpracy gminy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

za rok poprzedni.

Roczny  program  współpracy  Gminy  Grunwald  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został przyjęty Uchwałą

Nr XVIII/135/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku i jest zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).

2. Współpraca o charakterze finansowym

Dnia  30 grudnia 2019 ogłoszono konkurs ofert  na realizację zadania publicznego, który

rozstrzygnięto w 2020 roku. 

W roku 2020 ogłoszono 4 konkursy ofert na realizację zadań publicznych:

1) dnia 2 marca 2020 roku – działalność sportowa – konkurs unieważniono;

2) dnia 16 kwietnia 2020 roku – otwarty konkurs ofert – sekcja lekkoatletyka;

3) dnia 16 kwietnia 2020 roku – otwarty konkurs ofert – sekcja piłka nożna;

4) dnia 16 kwietnia 2020 roku – otwarty konkurs ofert – sekcja tenis stołowy.

Pierwszy  konkurs  ofert  na  2020  rok  dla  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów

prowadzących  działalność  pożytku  publicznego  został  ogłoszony  31  grudnia  2019  roku

Zarządzeniem  Nr  118/2019  roku  Wójta  Gminy  Grunwald.  Konkurs  ten  dotyczył  wsparcia  na

realizację  zadania publicznego w 2020 roku w sferze edukacji, oświaty i wychowania, pod nazwą

"Dowóz   dzieci   i   młodzieży   niepełnosprawnych   do  Ośrodka  Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego    z   terenu Gminy  Grunwald  przy  udziale  opiekuna w celach  edukacyjnych

i  rehabilitacyjnych".  Organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty  prowadzące  działalność  pożytku
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publicznego  miały  21  dni  na  złożenie  swojej  oferty.  W  wymaganym okresie do Urzędu Gminy

Grunwald wpłynęła jedna oferta: Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Intelektualną  Koło  w  Ostródzie.  Zarządzeniem  Nr  11/2020  Wójta  Gminy  Grunwald  został

ogłoszony  nabór  członków  do  Komisji  Konkursowej  w  celu  zaopiniowania  ofert  złożonych

w konkursie. Dnia 24 stycznia 2020 roku został ogłoszony komunikat w sprawie zmiany ogłoszenia

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, dotyczący terminu realizacji zadania.

Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Grunwald z dnia 30 stycznia 2020 roku powołano Komisję

Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie. Dnia 6 luty 2020 roku Wójt Gminy Grunwald

– po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej – podjął decyzję o wyborze oferty. 

1. Polskie    Stowarzyszenie   na   rzecz   Osób   z   Niepełnosprawnością    Intelektualną

               Koło  w  Ostródzie,  które  otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł (słownie:

    dwadzieścia tysięcy złoty).

Drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących

działalność  pożytku  publicznego  ogłoszony  został  dnia  4  marzec  2020  roku  Zarządzeniem

Nr  24/2020  Wójta  Gminy  Grunwald.  Ogłoszony  konkurs  ofert  dotyczył  powierzenia  realizacji

zadań  publicznych  w  sferze  kultury  fizycznej  i  sportu  na  rok  2020. Organizacje pozarządowe

i  podmioty  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego  miały  czas  21  dni na zapoznanie się

z ogłoszonym konkursem ofert i złożenie swojej oferty. Zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy

Grunwald ogłoszono nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej. Dnia 27 marzec 2020

roku Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Grunwald powołano Komisję Konkursową w celu

opiniodawczym dla złożonych ofert. Dnia 4 kwietnia 2020 roku Zarządzeniem Nr 33/2020 Wójt

Gminy Grunwald podjął decyzję o unieważnieniu otwartego konkursu ofert z dnia 2 marca 2020

roku. 

Trzeci konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność

pożytku publicznego ogłoszono dnia 16 kwiecień 2020 Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy

Grunwald.  Konkurs  ten  miał  na  uwadze  wsparcie  w  realizacji  zadań  publicznych  w  sferze

upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  w  2020  roku  w  sekcji  lekkoatletyki.  Organizacje

pozarządowe  oraz  podmioty  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego  na  zapoznanie  się

z  warunkami oraz wypełnienie i złożenie swojej oferty miały czas 21 dni. W wymaganym czasie

do Urzędu Gminy Grunwald wpłynęła jedna oferta. Dnia 30 kwietnia 2020 roku ogłoszono nabór

na członków Komisji Konkursowej – Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Grunwald. Komisja

Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Grunwald Zarządzeniem Nr 47/2020 z dnia 8 maj 2020

roku,  po  dokonaniu  oceny  oferty,  wezwała  oferenta  do  uzupełnienia braków formalnych oferty.
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Po  zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej – Wójt Gminy Grunwald wyłonił oferenta,

z  którym miała zostać  zawarta umowa o wsparcie na realizację zadania publicznego. Jednakże

oferent  wycofał  się  z  podpisania  umowy.  W tej sytuacji Wójt Gminy Grunwald Zarządzeniem

Nr  56/2020  podjął  decyzję  o  unieważnieniu  konkursu  ofert  na  wsparcie  w  realizacji  zadania

publicznego w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla sekcji lekkoatletyki.

 

Kolejny  –  czwarty  –  konkurs  ofert  dla  organizacji  pozarządowych  i  podmiotów

prowadzących działalność pożytku publicznego został ogłoszony w dniu 16 kwiecień 2020 roku

Zarządzeniem  Nr  37/2020  Wójta  Gminy  Grunwald  i  dotyczył  wsparcia  na  realizację  zadania

publicznego związanego z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w 2020 roku – sekcja piłka

nożna.  Organizacje  pozarządowe  i  podmioty  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego  na

złożenie  swojego  wniosku  miały  21 dni. W tym czasie Wójt Gminy Grunwald – Zarządzeniem

Nr  44/2020  –  ogłosił  nabór  do  Komisji  Konkursowej,  a  Zarządzeniem Nr  48/2020  –  powołał

Komisję Konkursową. Do konkursu zgłosiła się tylko jedna organizacja. Komisja oceniająca ofertę

zauważyła pewne nieścisłości w ofercie i wezwała oferenta do uzupełnienia braków formalnych

oferty.  Następnie,  po zweryfikowaniu,  czy wszystko zostało uzupełnione,  Komisja Konkursowa

oceniła pozytywnie złożoną ofertę. Wójt Gminy Grunwald po zapoznaniu się z protokołem Komisji

Konkursowej  –  wybrał  oferenta,  z  którym podpisano umowę na wsparcie  w realizacja zadania

publicznego w roku 2020 w sekcji piłka nożna.

1. Gminny    Klub    Sportowy    GRUNWALD    –    sekcja    piłka    nożna   –    otrzymał

                dofinansowanie w wysokości 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złoty).

Piąty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność

pożytku publicznego Wójt Gminy Grunwald Zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 16 kwiecień 2020

roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie

upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  –  sekcja  tenis  stołowy.  Organizacje  pozarządowe  i

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miały do dyspozycji 21 dni na zapoznanie

się z warunkami oraz na złożenie swojej oferty. W wymaganym okresie do Urzędu Gminy wpłynęła

tylko jedna oferta.  Wójt  Gminy Grunwald Zarządzeniem Nr 45/2020 ogłosił  nabór  do Komisji

Konkursowej,  a  następnie  Zarządzeniem  Nr  49/2020  powołał  Komisję  Konkursową.  Komisja

Konkursowa   podczas  swojej  pracy  stwierdziła,  że   złożona  oferta  nie  spełnia  wszystkich

stawianych  w konkursie wymogów i wezwała oferenta do uzupełnienia braków w złożonej ofercie.
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Po  uzupełnieniu  wszystkich  braków  przez  oferenta  –  Komisja  Konkursowa  dokonała  oceny

wniosku  pod  względem  formalnym  i merytorycznym. Wójt Gminy Grunwald po zapoznaniu sie

z decyzją i oceną Komisji Konkursowej – Ogłoszeniem z dnia 25 maj 2020 roku podał do ogólnej

wiadomości  nazwę  oferenta,  któremu  zostało  zlecone  zadanie  publiczne  w  zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku – sekcja tenis stołowy.

1. Gminny Klub Sportowy – sekcja tenis stołowy – otrzymał dofinansowanie 5 000,00 zł 

     (słownie: pięć tysięcy złoty).

3. Współpraca o charakterze pozafinansowym

Działalność informacyjna:

Wszystkie zarządzenia i ogłoszenia dotyczące ogłaszanych konkursów ofert w 2020 roku

były publikowane na stronie internetowej Gminy Grunwald (www.gminagrunwald.pl), w Biuletynie

Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  Grunwald  (www.gminagrunwald.biuletyn.net)  oraz

umieszczane  na  tablicy  ogłoszeń  znajdującej  się w Urzędzie Gminy Grunwald, Gierzwałd 33,

14-107 Gierzwałd. Każda organizacja pozarządowa oraz podmioty prowadzące działalność pożytku

publicznego  i  będące  zainteresowane wsparciem na realizację zadania publicznego ogłoszonego

w otwartym konkursie ofert mogła uzyskać indywidualną pomoc merytoryczną i formalną przed

złożeniem oferty konkursowej w celu pozyskania środków. 

4. Podsumowanie

Realizując cele Programu współpracy Gminy Grunwald z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku, Gmina Grunwald

udzieliła organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

wsparcia zarówno o charakterze finansowym jak i pozafinansowym.

W 2020 roku w ogłoszonych konkursach ofert udzielono wsparcia na realizację zadania

publiczengo w kwocie 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złoty).
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