Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Józefów
z organizacjami pozarządowymi za 2016r.
Program współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 (zwany dalej Programem) został uchwalony
26 listopada 2015 r. uchwałą Rady Miejskiej w Józefowie Nr XII/63/15 (Dz. U. z 2016 r. poz. 5229)
Program powstał w wyniku konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach od 17.11.2015 r.
do 23.11.2015 r.
Program reguluje współpracę pomiędzy samorządem Gminy Józefów a organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa cele, zakres
i formy tej współpracy.
Głównym celem programu jest realizacja ustrojowego obowiązku współpracy organów
samorządu z organizacjami pozarządowymi wynikającego z zapisów art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz realizację zapisu art. 5 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznogospodarczego i kulturowego gminy, aktywizacji społeczności lokalnej i demokratyzacji życia tej
społeczności z uwzględnieniem potrzeb środowiska i kształtowania świadomości społecznej oraz
odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną.
Program określał zakres zadań priorytetowych przewidziany do realizacji przez podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, a w szczególności zadania z zakresu:
1. Upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu,
2. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
3. Pomocy społecznej,
4. Ochrony środowiska i turystyki,
5. Ochrony zwierząt.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła art. 5a ust.3, który
nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedłożenia organowi
stanowiącemu tej jednostki nie później niż do 31 maja każdego roku sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.
W programie współpracy został określony sposób oceny jego realizacji, wraz z następującymi
miernikami:
1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
3. liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,
4. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy dla organizacji
pozarządowych na realizację programu,
5. liczba organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych,
6. liczba form współpracy Gminy z organizacjami o charakterze pozafinansowym.
W 2016 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie
Gminy Józefów ogłoszono trzy konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Pierwszy konkurs
ogłoszono w dniu 1 grudnia 2015 r. Termin przyjmowania ofert w konkursie upływał 22 grudnia 2015 r.
Na konkurs złożono 31 ofert. Drugi konkurs ogłoszono w dniu 2 grudnia 2015 r. Termin przyjmowania
ofert w konkursie upływał 23 grudnia 2015 r. Na konkurs złożono 2 oferty. Trzeci konkurs ogłoszono 10
grudnia 2015 r. Termin przyjmowania ofert w konkursie upływał 31 grudnia 2015 r. Na konkurs złożono
1 ofertę. Ogłoszenia ukazały się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Józefowie , na stronie internetowej www.ejozefow.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Konkursy miały na celu wyłonienie ofert i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji
zadań publicznych w zakresie:
a) upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu:
- organizacja rajdów rowerowych i pieszych,
- wspieranie działań w zakresie obsługi i utrzymania obiektów sportowych,
- wspieranie działań w zakresie obsługi obiektów turystycznych m.in. pawilonu
wystawowego, baszty widokowej, zbiorników wodnych oraz urządzeń sportoworekreacyjnych przy zbiornikach i szkołach, placów gier i zabaw dla dzieci
- zapewnienie turystom dostępu do wypożyczalni rowerów,
- wspieranie działań w zakresie prowadzenia szkolnych schronisk młodzieżowych,
b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
- organizacja zajęć wychowawczych i edukacyjnych w punktach przedszkolnych, klubu
malucha,
- zaopatrzenie stołówek szkolnych w produkty żywnościowe, i zapewnienie obsługi
utrzymania czystości w placówkach oświatowych, zapewnienie obsługi administracyjnofinansowej,
- pomoc w organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży w publicznych punktach dostępu
do internetu – PIAP,
- pomoc w organizacji odpłatnych zajęć w przedszkolu (powyżej zajęć przedszkolnych),
dowożenie uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny,
c)
pomocy społecznej:
- udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym – placówki wsparcia
dziennego, organizacja usług opiekuńczych osób starszych,
- aktywizacja osób wykluczonych społecznie poprzez zagospodarowanie czasu wolnego w
klubach integracji społecznej, w klubach abstynenta,
- spotkanie w centrach usług doradczych dla rodzin,
- przygotowywanie i dostarczanie gotowych posiłków oraz artykułów żywnościowych
osobom starszym, samotnym oraz klientom pomocy społecznej,
d) ochrony środowiska i turystyki :
- zapewnienie porządku na terenie gminy poprzez sprzątanie miasta, odbiór śmieci z miejsc
publicznych i gospodarstw domowych, organizacji sortowana odpadów komunalnych,
- pielęgnacja zieleni gminnej,
- zimowe utrzymanie dróg ulic, placów i innych miejsc publicznych,
wspieranie działań mających na celu utrzymanie czystości w szaletach publicznych, na
targowiskach, wysypiskach śmieci,
- świadczenie pomocy usługowej dla ludności (krawiec, szewc, poligrafia, dorabianie kluczy
itp.)
- organizacja wypoczynku mieszkańcom i turystom: ścianka wspinaczkowa, park linowy,
zjeżdżalnia wodna, sprzęt wodny itp.
e) ochrony zwierząt:
- pomoc w organizacji i prowadzeniu punktu przetrzymywania zwierząt bezdomnych
Komisja Konkursowa, która opiniowała oferty pod względem formalnym i merytorycznym została
powołana Zarządzeniem Nr 58/15 Burmistrza Józefowa z dnia 23 grudnia 2015 r. i obradowała przy

opiniowaniu ofert złożonych do Konkursu w następującym składzie: Przewodniczący Komisji - Justyna
Łepik i członkowie: Maria Kowal, Franciszek Rawiak.
Komisja po przeprowadzeniu analizy ofert przedstawiła swoją opinię w formie protokołu
Burmistrzowi Józefowa. Burmistrz Józefowa przyznał w 2016 r. dotacje dla organizacji pozarządowych,
które przedstawia poniższa tabela:
Stowarzyszenie / Spółdzielnia - Zadanie
a) w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu
b) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
c) w zakresie pomocy społecznej
d) w zakresie ochrony środowiska i turystyki
e) w zakresie ochrony zwierząt

Dotacja 2016 (zł)
116 200 zł.
292 409,54 zł.
200 486 zł.
140 447, 85 zł.
24 600 zł.

Spółdzielnia socjalna „Centrum Turystyki Roztocze” zwróciła 4445,77 zł. w tym 17 zł
odsetek tytułem niewykorzystania udzielonej dotacji.
Podsumowując Gmina Józefów na wspieranie zadań publicznych zleconych 11
organizacjom pozarządowym w 2016 roku przeznaczyło łącznie kwotę 774 143,39 zł.
Organizacje pozarządowe wniosły także własny wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej
strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład
pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy.
Kontrole merytoryczno - finansowe wykonania zadań oraz wykorzystania dotacji planuje się
przeprowadzić do końca 2017 r.

