
            Milanów, dnia 10 kwietnia  2017 r. 

    

 

Sprawozdanie 

z  realizacji Programu Współpracy Gminy Milanów 

z organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność 

Pożytku Publicznego i o wolontariacie za 2016 rok. 

 

1. Zgodnie z art. 5a ust. 3 z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2016r. poz. 1817 ze zm.)  organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja  każdego roku, jest 

obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego  oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni.  
 

2. Na podstawie  ogłoszenia Wójta Gminy Milanów z dnia 28 września 2015 r.   projekt  

„Programu współpracy Gminy Milanów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego     

i o wolontariacie na 2016 r.” skierowany został do konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi. Projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej gminy Milanów  oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Milanów. Konsultacje projektu Programu odbywały się od dnia 

06.10.2015 r., do dnia 20.10.2015  r. Wszystkie uwagi i propozycje dotyczące projektu 

Programu można było składać na formularzu uwag i przesłać na adres e-mail 

gmina@milanow.pl lub dostarczyć w formie papierowej do Urzędu Gminy Milanów.     

W trakcie trwania konsultacji organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego          

i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag, opinii oraz wniosków do Rocznego 

Programu współpracy. Z przebiegu konsultacji sporządzono protokół, który zamieszczony 

został w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy 

Milanów. 

 

3. Rada Gminy Milanów Uchwałą Nr XII/83/2015  z dnia 25 listopada  2015 r. przyjęła 

Roczny Program Współpracy gminy Milanów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, zgodnie z art. 

5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                 

i o wolontariacie. 

 

4. Zgodnie z Programem współpraca Gminy Milanów z organizacjami pozarządowymi 

miała charakter (powierzenia). 

 

5. Celem głównym współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy była poprawa jakości życia 

mieszkańców Gminy Milanów oraz pełniejsze zaspokojenie im możliwości i warunków 

uczestnictwa w życiu publicznym. Zwiększenie udziału społeczności lokalnej                   

w rozwiązywaniu lokalnych problemów poprzez stworzenie warunków sprzyjających 

wzrostowi aktywności społecznej mieszkańców gminy Milanów.   
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6. Zarządzeniem Nr 158/2016 Wójta Gminy Milanów z dnia 11 stycznia 2016 r. ogłoszony 

został   otwarty  konkurs  ofert na realizację zadania publicznego  w 2016 r. w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   W wyniku ogłoszonego  konkursu wpłynęła 

jedna oferta złożona przez AGRO CORN LKS Milanów. Zgodnie z procedurą 

konkursową oferta zweryfikowana została pod względem formalnym,  merytorycznym      

i zaopiniowana została przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy 

Milanów Zarządzeniem nr 166/2016  z dnia 1 lutego 2016 roku. Protokół z 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zamieszczony został w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Milanów. 

 

7. Na realizację zadania publicznego w budżecie Gminy Milanów na rok 2016 przeznaczono  

kwotę  50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

8. Umowa o powierzenie realizacji  zadania publicznego zawarta została 5 lutego 2016 r.  

między Gminą Milanów reprezentowaną przez Pawła Krępskiego – Wójta Gminy 

Milanów przy kontrasygnacie Marii Wojtal – Skarbnika Gminy a  AGRO CORN   LKS 

Milanów z siedzibą ul. Kościelna 2A,    21-210 Milanów reprezentowanego przez Prezesa 

– Dariusza Dudzińskiego i Piotra Adamowskiego – Wiceprezesa. 

 

9. Przedmiotem umowy była realizacja zadań publicznych pod tytułem:  

a) organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 

b) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży                        

i dorosłych, imprez sportowo-rekreacyjnych. 

 

10. Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 08.02.2016 r.                                 

do 31.12.2016 r. . Na realizację zadania udzielono dotację w wysokości 50.000,00 zł  

(słownie: pięćdziesiąt  tysięcy  złotych).   

 

11. Zgodnie z zawartą umową AGRO CORN LKS Milanów deklarował udział własny, środki 

finansowe z innych źródeł  oraz wkład własny osobowy ( w tym: świadczeń 

wolontariuszy i pracy społecznej członków) na realizację zadania na kwotę  3.000,00 zł. 

 

12. W ramach realizacji zadań publicznych Stowarzyszenie popularyzowało walory rekreacji 

ruchowej, organizowało zajęcia, zawody i imprezy sportowo rekreacyjne zgodnie             

z umową. Zrealizowane i osiągnięte zadania z  zakresu kultury fizycznej i sportu               

w okresie sprawozdawczym to:  

 

a) prowadzenie zajęć treningowych grupy juniorów i seniorów sekcji piłki nożnej; 

b) organizacja całorocznego planu kompleksowego szkolenia dzieci, młodzieży oraz 

grupy seniorów sekcji piłki nożnej i lekkoatletycznej; 

c) organizacja turnieju piłki nożnej; 

d) uczestnictwo w systemie rozgrywek prowadzonych przez związki sportowe 

BOZPN Biała Podlaska oraz LZPN Lublin, 

e) uczestnictwo w lidze halowej organizowanej przez MOSiR w Parczewie; 

f) uczestnictwo w eliminacjach powiatowych drużyn LZS-piłka halowa; 

g) letni turniej drużyn LZS w piłce nożnej; 

h) uczestnictwo zawodników klubu w powiatowych igrzyskach LZS;  

i) udział drużyny LA w biegach krajowych i zagranicznych.  
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13. Dofinansowanie z dotacji usprawniło prace klubu i zapewniło środki na działania w 

zakresie: 

 szkolenia dzieci i młodzieży oraz grup seniorów w dyscyplinach sportowych -

preferowana piłka nożna i lekkoatletyka (biegi, maratony) 

 organizacji akcji  i imprez sportowo-rekreacyjnych, 

 uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym oraz w systemie zbiorowej i 

indywidualnej rywalizacji sportowej zgodnie z regulaminami właściwych związków 

sportowych, 

 organizacji i udziału w zawodach i współzawodnictwie sportowym  o zasięgu 

lokalnym i ponadlokalnym, 

 upowszechniania aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,   

 rozwijanie zainteresowań sportowych, promocja zdrowego stylu życia, 

 promowanie gminy poprzez uczestnictwo klubu i zawodników w zawodach 

gminnych, powiatowych, wojewódzkich,  

 sprawowania opieki wychowawczej i szkoleniowej nad dziećmi, młodzieżą i 

członkami klub, 

 rozwijania zainteresowań sportowych, wychowania poprzez sport.  

 

14. Klub sportowy posiada bogatą tradycję i doświadczenie w organizacji życia sportowego 

na terenie Gminy Milanów. Od 2004 roku Klub realizuje zadania z zakresu kultury 

fizycznej i sportu na terenie Gminy. Wykonanie zadań wymaga wspólnego współdziałania 

gminy, klubu, szkół, społeczeństwa oraz sponsorów i partnerów. W realizacji zadań z 

zakresu kultury fizycznej i sportu bierze udział: Gmina (organizowanie wspólnie imprez o 

charakterze sportowo-rekreacyjnym), BOZPN (mecze sparingowe rundy wiosennej i 

jesiennej piłki nożnej, rozgrywki halowe juniorów i seniorów), CKU w Parczewie (liga 

halowa), GOK Milanów, Szkoły Podstawowe i Gimnazjum (wspólna organizacja imprez 

o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży).  

 

15. W czerwcu 2016 roku Klub otrzymał awans po blisko dekadzie pobytu w bialskiej Klasie 

„A” , do klasy okręgowej. 

 

16. Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  

 

17. Powierzone zadania realizowane były prawidłowo, zgodnie z założeniami                           

i harmonogramem określonym w złożonej ofercie. Przyznaną dotację wykorzystano               

w sposób właściwy i  w terminie rozliczono.  

 

 

 

Sporz. E. Kacprzak 

 
 

 

 


