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Sprawozdanie z realizacji 
„Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2019". 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.) przedkładam Radzie Miasta 
i Gminy w Pilicy sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Pilica z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019". 

Program współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 został 
przyjęty Uchwałą Nr LIII/368/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 19 października 
2018r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019". 

Przyjęcie Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi w roku 
2019 zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi. W tym celu Burmistrz Miasta i Gminy 
Pilica wydał Zarządzenie Nr 345/2018 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: 
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 
roku 2019 ". Na podstawie zarządzenia ogłoszono konsultacje społeczne w terminie od 10 
października 2018 r. do 16 października 2018 r. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz 
z projektem programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony został na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy pod adresem www.pilica.pl. w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce - konsultacje społeczne pod adresem www.pilica.bip.iur.pl  
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy. W trakcie przeprowadzonych 
konsultacji do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące „ Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 
2019". 

Wyżej wymieniony program został uchwalony na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 688 t.j.) i jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu 
społecznego. 

Współpraca ta powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja została powierzona 
sektorowi pozarządowemu do realizacji w drodze dofinansowania. 

Konkurs na organizacje działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu na terenie Gminy Pilica w roku 2019 został ogłoszony w dniu 21.12.2018 r. 
Termin składania ofert upłynął w dniu 15.01.2019 r. W celu rozpatrzenia złożonych ofert 
Burmistrz Miasta i Gminy Pilica Zarządzeniem Nr 12 /2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. powołał 
komisję konkursową do rozpatrzenia ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu na terenie Gminy Pilica w roku 2019. 

http://www.pilica.pl
http://www.pilica.bip.iur.pl


Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pilica 
w roku 2019 oferty złożyły 3 organizacje. 

1.Gminno-Miejski Ludowy Klub Sportowy „PILICZANKA" 
ul. Zamkowa 4B, 42-436 Pilica - l oferta 

2. Ludowe Towarzystwo Sportowe „OSPEL" w Wierbce 
ul. Główna 128, 42-436 Pilica - l oferta 

3. Uczniowski Klub Sportowy „JURAJSKA LIGA SIATKÓWKI" 
ul. 17 Stycznia 2a, 42-436 Pilica - 1 oferta 

Komisja zawnioskowała o dotowanie 3 zgłoszonych ofert. Oferty te zyskały porównywalną 
ilość punktów w ocenach ofert. Komisja zaproponowała następującą wysokość dotacji: 

Organizacja Cel przeznaczonej dotacji Zaproponowana 
wysokość dotacji 

Gminno-Miejski Ludowy 
Klub Sportowy 

„PILICZANKA" 
42-436 Pilica 

ul. Zamkowa 4B 

Realizacje działań w zakresie 
szkolenia sportowego dzieci 
i młodzieży, organizację 
zawodów sportowych, utrzymania 
boiska do piłki nożnej , lokalu 
przy ul. Zamkowej 4B w Pilicy 
oraz utrzymanie boiska dla drugiej 
drużyny w Kocikowie. 

64.000,00 zł 

Ludowe Towarzystwo 
Sportowe „OSPEL" 

w Wierbce 
42-436 Pilica 

ul. Główna 128 

Realizacje działań w zakresie 
szkolenia sportowego dzieci 
i młodzieży, organizację zawodów 
sportowych oraz utrzymania 
obiektu sportowego w Wierbce. 

36.000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 
„JURAJSKA LIGA 

SIATKÓWKI" 
ul. 17 Stycznia 2a 

42-436 Pilica 

Realizacje działań w zakresie: 
1. Szkolenia sportowego dzieci 
i młodzieży, organizację zawodów 
sportowych (piłka siatkowa). 
2. Organizacji turystyki krajowej 
dla dzieci i młodzieży. 

8.000,00 zł 

Propozycje takie zostały przedstawione Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica, który podjął 
decyzję o przyznaniu dotacji w powyższych wysokościach. 

W wyniku rozstrzygniętego konkursu zostały podpisane umowy z następującymi klubami: 
1) Gminno-Miejski Ludowy Klub Sportowy „PILICZANKA" 

Umowa Nr 1/2019 z dnia 01.02.2019 r. 
2) Ludowe Towarzystwo Sportowe „OSPEL" w Wierbce 

Umowa Nr 2/2019 z dnia 01.02.2019 r. 
3) Uczniowski Klub Sportowy „JURAJSKA LIGA SIATKÓWKI" 



Umowa Nr 3/2019 z dnia 01.02.2019 r. 
Wyżej wymienione Kluby złożyły sprawozdania końcowe w terminie określonym 

w umowie. 
W wyniku analizy sprawozdań i dokumentacji księgowej stwierdza się, że środki 

przeznaczone na realizację zadania publicznego zostały wykorzystane w całości 
zgodnie z umowami i kalkulacją kosztów określonych w ofertach. Kwota przewidziana w 
budżecie na rok 2019 na „otwarty konkurs ofert na organizację działań w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pilica w roku 2019" została 
zgodnie z uchwałą budżetową przekazana i rozliczona. 

Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego; aktualności, informacje 
0 konkursach, uchwały i zarządzenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta 
1 Gminy w Pilicy pod adresem www.pilica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce -
organizacje pozarządowe pod adresem www.pilica.bip.jur.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy. 

Zatwierdzam: 

Pilica, dnia 17.04.2020 rok 
Sporządziła: Eliza Pasierb 
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