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Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
MIASTA I GMINY PLESZEW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020

- 2 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami) nakłada na organy administracji publicznej
obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których
mowa w art.3 ust.3 cytowanej ustawy.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi zgodnie z art. 7 ust.1 pkt.19 ustawy o
samorządzie gminnym należy do zadań własnych gminy.
Rada Miejska w Pleszewie corocznie uchwala program współpracy z organizacjami
pozarządowymi, który określa cele, przedmiot, zasady, zakres i formy współpracy oraz
zawiera wykaz priorytetowych zadań publicznych, stanowiących podstawę dla władz Miasta i
Gminy do dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub
dofinansowanie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu, a
realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Celem programu jest umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za
wspólnotę lokalną, pobudzanie aktywności ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie
potrzeb lokalnej społeczności jak również zwiększanie udziału mieszkańców w
rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Wybór określonych zadań jest wynikiem doświadczeń i obserwacji, a przede wszystkim
potrzeb lokalnego środowiska.
Aktywność w identyfikowaniu problemów wykazuje zarówno administracja samorządowa jak
i sektor pozarządowy.
Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
przeprowadzono w terminie od dnia 22 lipca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r. zgodnie z
Uchwałą Nr XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r.
Uchwalenie programu współpracy na 2020 r. poprzedziło w dniu 25 września 2019 r.
spotkanie z przedstawicielami 17 organizacji pozarządowych i podmiotów działających na
terenie Miasta i Gminy Pleszew zorganizowane w celu przyjęcia uwag i propozycji, które w
opinii przedstawicieli sektora pozarządowego warto uwzględnić w programie współpracy na
2020 r.
Podczas tego spotkania zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2018 r. oraz główne założenia do opracowywanego
programu współpracy na 2020 r.
Rada Miejska w Pleszewie Uchwałą Nr XIII/117/2019 z dnia 24 października 2019 r.
przyjęła „Program współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
Współpraca Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi miała charakter
finansowy oraz pozafinansowy i odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się poprzez zlecenie realizacji zadań
publicznych w formach:
- powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,
- wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych wraz z

- 3 udzieleniem dotacji odbywało się w oparciu o procedurę czterech otwartych konkursów ofert
w następujących obszarach:
a/ administracji publicznej,
b/ ochrony zdrowia,
c/ gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
d/ upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych oraz wynikach wszystkich konkursów zostały zamieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej , na stronie internetowej www.pleszew.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.
W pracach komisji oceniającej oferty złożone w wyniku ogłoszonych konkursów brali
udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz radni Rady Miejskiej w Pleszewie z
głosem doradczym stosownie do zapisów rozdz. XIII pkt. 2 i 3 Programu współpracy Miasta
i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020.
W trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto z 15 organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 w/w ustawy 18 umów na
realizację zadań publicznych.
Ponadto stosownie do art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z pominięciem otwartego konkursu ofert zlecono organizacjom pozarządowym realizację
10 zadań publicznych o charakterze lokalnym.
Uznając celowość realizacji proponowanych przez organizacje pozarządowe zadań
publicznych złożone przez nich oferty zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej www.pleszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i
Gminy w Pleszewie.
Po upływie wymaganego terminu zamieszczenia oferty oraz zgłaszania do niej uwag zawarto
9 umów na realizację określonych zadań publicznych w obszarze administracji publicznej,
ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej.
W jednym przypadku organizacja złożyła rezygnację z realizacji zadania publicznego i
umowa nie została zawarta.
Ponadto na mocy porozumienia stron z jedną organizacją pozarządową rozwiązano zawartą
umowę na realizację zadania publicznego.
Zgodnie z zawartymi umowami w 2020 r. przekazano dotacje na realizację zadań publicznych
w następujących obszarach:
dz. 750 rozdz. 75075 § 2810
=======================
- Fundacja Animacja
„ Prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich”
dz. 750 rozdz. 75075 § 2820
=======================
- Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa
„Integracja europejska - rozwój kontaktów między społeczeństwami miast
partnerskich w czasie pandemii”

- 170.000,-

- 4.500,-

- 4 dz. 851 rozdz. 85153 § 2820
=======================
- Pleszewski Klub Karate
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma
spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu karate i udział
w rywalizacji sportowej”

- 13.000,-

- Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”
- 7.500,„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma
spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego
i udział w rywalizacji sportowej”
- Klub Szachowy Orły Pleszew
„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma
spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu gry w szachy
i udział w rywalizacji sportowej”

- 6.500,-

- Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew
- 13.000,„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma
spędzania czasu wolnego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w technikach
walk taekwondo i udział w rywalizacji sportowej”
- Ludowy Klub Sportowy „LKS OSiR Pleszew”
- 13.000,„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma
spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki”
dz. 851 rozdz. 85154 § 2820
=======================
- Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy
- 9.000,„Organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowo - rekreacyjnych
dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez
Miasto i Gminę Pleszew jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu zapobiegająca
patologiom społecznym”
- Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy
- 15.000,„Organizacja imprez, festynów oraz turniejów dla mieszkańców Miasta i Gminy
Pleszew propagujących zdrowy styl życia”
- Stowarzyszenie „Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku”
- 14.000,„Działania na rzecz integracji społecznej oraz aktywizacji osób w starszym wieku
jako forma spędzania wolnego czasu - Aktywny senior”
- Stowarzyszenie „Pionier”
- 8.000,„Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie
warsztatów oraz zajęć integracyjnych promujące zdrowy styl życia - warsztaty
tańca ludowego - Od chodzonego po równego”

- 5 - Stowarzyszenie „Dolina Giszki”
„Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy i aktywny
styl życia”

- 13.400,-

- Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy
„Prowadzenie z dziećmi i młodzieżą zajęć opiekuńczo - wychowawczych,
informacyjnych i edukacyjnych z elementami programu socjoterapeutycznego
w świetlicach na terenie Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma
wypoczynku i spędzania wolnego czasu”

- 30.000,-

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie
- 120.000,„Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych
mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz
z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania”
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych”

- 4.000,-

- Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe
„Organizacja turniejów tenisa ziemnego”

- 4.000,-

- Klub Sportowy Stal Pleszew
„Treningi oraz udział dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew
w zawodach lekkoatletycznych jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia”

- 4.000,-

- Klub Sportowy Kosz Pleszew
„Organizacja turnieju Mikołajkowego chłopców o Puchar Prezesa Klubu
Sportowego Kosz Pleszew”

- 3.300,-

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie
„Przygotowanie paczek gwiazdkowych oraz kolacji wigilijnej dla osób z kręgu
uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy rodzinnej”

- 8.000,-

dz. 852 rozdz. 85203 § 2360
======================
- Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”
„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta
i Gminy Pleszew”

- 907.795,-

dz. 852 rozdz. 85228 § 2360
======================
- Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”
„Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Warto pomagać”

- 400.000,-

- Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew - Zdążyć z pomocą”

- 200.000,-

- 6 dz. 900 rozdz. 90013 § 2820
======================
- Stowarzyszenie Kocia Łapa
„Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy
Pleszew celem ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych”

- 15.000,-

dz. 926 rozdz. 92605 § 2820
=======================
- Pleszewskie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Libero”
- 18.000,„Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dziewcząt i udział w rywalizacji sportowej”
- Klub Sportowy Stal Pleszew
„Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji
sportowej”

- 105.000,-

- Uczniowski Klub Sportowy „Żaki”
„Prowadzenie sekcji piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w rywalizacji
sportowej”

- 7.500,-

- Klub Sportowy Kosz Pleszew
„Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki chłopców w kategorii U12 i U13
oraz udział w rywalizacji sportowej”

- 9.500,-

- Ludowy Zespół Sportowy „LAS” Kuczków
„Udział drużyny seniorów LZS „LAS” Kuczków w rywalizacji sportowej
w zakresie piłki nożnej”

- 6.000,-

- Ludowy Zespół Sportowy „LAS” Kuczków
- 6.000,„Organizacja treningów piłkarskich oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
z terenów wiejskich na boisku w Kuczkowie”
W trakcie wykonywania zadań publicznych przeprowadzano kontrole stanu realizacji,
efektywności i rzetelności wykonania zadań stosownie do zapisów ofert oraz zawartych
umów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
Po zakończeniu realizacji zadań publicznych wszystkie organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty, które otrzymały dotację złożyły w terminie wymagane zgodnie z ustawą
sprawozdania końcowe z realizacji zadania publicznego.
Częściowe zwroty dotacji związane były z niewykorzystaniem wszystkich przyznanych
środków finansowych, rezygnacją z realizacji zadania, rozwiązaniem umowy z jedną
organizacją bądź brakiem pełnego zaangażowania w celu realizacji zadania publicznego
deklarowanych środków własnych ze strony organizacji pozarządowych.
W 2020 r. w związku z rozliczeniem końcowym realizacji niektórych zadań publicznych
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty dokonały zwrotów dotacji w łącznej kwocie
64.720,06 zł.
Natomiast z rozliczenia realizacji pozostałych zleconych zadań publicznych wynikających ze
sprawozdań końcowych złożonych w m-cu styczniu 2021 r. kwota zwrotów dotacji w 2021 r.
wyniosła - 24.497,13 zł.

- 7 Biorąc pod uwagę powyższe fakty na realizację zadań publicznych w 2020 r. w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z budżetu Miasta i Gminy Pleszew przekazano środki finansowe w kwocie 2.070.274,94 zł.
Współpraca Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się również w formie
pozafinansowej.
Organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy
Pleszew. W zależności od profilu prowadzonej działalności pomoc swoją zaoferowali: Sport
Pleszew Sp. z o.o., Dom Kultury, Muzeum Regionalne, Biblioteka Publiczna oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.
Udzielona pomoc polegała na nieodpłatnym udostępnieniu obiektów sportowo-rekreacyjnych
wraz z pomieszczeniami socjalnymi, sal łącznie z nagłośnieniem, użyczeniu sprzętu, usługach
transportowych, współorganizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz kulturalno oświatowych.
Stowarzyszenia będące organizatorami oraz uczestnikami wspomnianych wyżej imprez
otrzymywały nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów , puchary oraz materiały
promocyjne.
Rozstrzygnięcie wyników plebiscytu na najlepszego, najpopularniejszego sportowca i trenera
roku oraz wręczenie podczas Gali Pleszewskiego Sportu nagród było okazją nie tylko do
uhonorowania trudu i wytężonej pracy sportowców i trenerów, ale również do spotkania w
gronie działaczy sportowych, dla których krzewienie kultury fizycznej i sportu w naszym
mieście nie jest obojętne.
W ramach współpracy do organizacji obchodów świąt państwowych oraz rocznic włączyły
się następujące organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego, Pleszewskie
Towarzystwo
Kulturalne,
Pleszewskie
Towarzystwo
Upamiętniania
Powstania
Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej
„Forum Młodych”, Stowarzyszenie Kombatantów Południowa Wielkopolska.
Do dyspozycji organizacji pozarządowych funkcjonuje na stronie internetowej miasta
(www.pleszew.pl ) portal z kompleksową informacją.
W przeznaczonej dla nich zakładce zamieszczano informacje o działalności organizacji
pozarządowych, roczny i wieloletni program współpracy, ogłoszenia o konkursach na
realizację zadań publicznych, oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów w trybie
pozakonkursowym, zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wysokości
przyznanych dotacji, wzory oferty, sprawozdania oraz niezbędne do zawarcia umowy druki.
W aktualnościach na stronie internetowej miasta przedstawiane były informacje o
organizowanych imprezach oraz uroczystościach. Ta forma promocji jest ważna dla tych
organizacji, które nie posiadają własnej strony internetowej.
Organizacjom pozarządowym, które mają problem ze znalezieniem siedziby bądź nie
posiadają na ten cel środków finansowych Miasto i Gmina Pleszew udostępnia budynki
będące własnością komunalną.
Z oferty tej korzystają między innymi: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Związek Kombatantów Południowej Wielkopolski, Związek Harcerstwa Polskiego,
Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa, Stowarzyszenie Ludowych Zespołów
Sportowych Miasta i Gminy oraz Miejsko - Gminny Szkolny Związek Sportowy.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego Miasto i Gmina Pleszew współuczestniczyło

- 8 w działaniach mających na celu pozyskanie środków z innych niż budżet Miasta i Gminy
źródeł finansowania.
W 2020 r. Miasto i Gmina Pleszew na bieżąco przekazywało do Centrum Wspierania
Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie informacje dotyczące aktualnych naborów wniosków o
dofinansowanie inicjatyw ze źródeł zewnętrznych.
Od 2006 r. Miasto i Gmina Pleszew współpracuje ze Stowarzyszeniem „Wspólnie dla
Przyszłości” podejmując działania informacyjne oraz promocyjne dotyczące obszaru Lokalnej
Grupy Działania - obszar wszystkich gmin powiatu pleszewskiego.
W ramach pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych współpraca
zagraniczna jest doskonałym przykładem przejmowania przez organizację pozarządową zadań
własnych samorządu gminnego.
Utworzone i zarejestrowane w 2006 r. Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa przejęło
od samorządu lokalnego część zadań oraz form współpracy.
Organizacja nie tylko kontynuuje dotychczasową działalność Miasta i Gminy w zakresie
współpracy zagranicznej, ale rozszerzyła ją również na inne płaszczyzny.
W wielu przypadkach wymiana międzynarodowa, w której uczestniczą także przedstawiciele
innych grup oraz instytucji odbywa się już poza oficjalnymi strukturami.
Oceniając pozytywnie współpracę Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie należy zaznaczyć, że współpraca ta dobrze służy mieszkańcom, pozwala
samorządowi lokalnemu lepiej wykonywać zadania własne, przyczynia się do rozwoju
organizacji
pozarządowych,
wzrostu
aktywności
społecznej
i
poczucia
współodpowiedzialności za naszą wspólnotę oraz wzbogaca życie społeczne Miasta i Gminy
Pleszew w różnych dziedzinach.

