
Sprawozdanie z realizacji w roku 2012 Programu Współpracy 
Gminy Pilica z Organizacjami Pozarządowymi 

Na podstawie art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 
z późn. zm.) przedkładam Radzie Miasta i Gminy w Pilicy sprawozdanie 
z realizacji w roku 2012 Programu Współpracy Gminy Pilica z Organizacjami 
Pozarządowymi. 

Rada Miasta i Gminy w Pilicy Uchwałą Nr XV/120/2011 Rady Miasta 
i Gminy w Pilicy z dnia 30 listopada 2011 r. przyjęła Program Współpracy 
Gminy Pilica z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012. 

Wyżej wymieniony program uchwalony jest 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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i jest 
realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego. 

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się 
w szczególności w formach: 
1) zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym 

w art. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; 
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności 

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków; 
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów 
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji; 

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów 
wymienionych w art. 3 oraz przedstawicieli organów administracji 
publicznej. 

Ponadto współpraca 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 2012 został ogłoszony 
w dniu 07.02.2012 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 29.02.2012 r. 
W celu rozpatrzenia złożonych ofert Burmistrz Miasta i Gminy Pilica 
Zarządzeniem Nr 98/2012 z dnia 5 marca 2012 r. powołał komisję konkursową 
do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie 
Gminy Pilica w roku 2012. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 05.04.2012 r. 



Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła 
1.00.000,00 zł. 

Dotację pozyskały następujące organizacje: 

Organizacja Cel przeznaczonej dotacji Otrzymana dotacja 

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 i lokalu 
przy ul. Zamkowej 4B 
w Pilicy oraz utrzymania boiska 
dla drugiej drużyny w Kocikowie. 

66.000,00 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 (boiska do 
piłki nożnej) w Wierbce. 

27.000,00 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. 

7.000,00 zł 

W wyniku przeprowadzonego konkursu Gmina Pilica zawarła umowy 
z następującymi klubami: 
1) Gminno-Miejski Ludowy Klub Sportowy „PILICZANKA" w Pilicy 

Umowa Nr 1/2011 z dnia 20.03.2012 r.; 
2) Ludowe Towarzystwo Sportowe „OSPEL" w Wierbce 

Umowa Nr 2/2011 z dnia 20.03.2012 r.; 
3) Uczniowski Klub Sportowy „JURAJSKA LIGA SIATKÓWKI" w Pilicy 

Umowa Nr 3/2011 z dnia 20.03.2012 r. 

Wyżej wymienione Kluby w grudniu 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. 



Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego; aktualności, 
informacje o konkursach, uchwały i zarządzenia znajdują się w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w zakładce „organizacje pozarządowe". Tam również 
zostanie zamieszczony ten dokument. 

URZĄD MIASTA I GMINY W PILICY 
42-436 PILICA 

woj. <fqslda B U I S T R Z 
0 0 0 4 5 4 3 2 6 1 . 

mgr inź. Micnał ^ trębskl 

Pilica, dnia 10.04.2013 rok 


