WÓJT GMINY
MARCINOWICE
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
przyjętego przez Radę Gminy Marcinowice
Uchwałą nr XXXVII/233/17
z dnia 30 października 2017r.
I.

Rodzaje zadań publicznych i form ich zlecania do realizacji
1. Zadania publiczne zlecane przez Gminę Marcinowice do realizacji organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną w
drodze otwartego konkursu ofert w formie wspierania.
1) Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
a) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w środowisku wiejskim wśród
dzieci młodzieży i dorosłych.
W ramach konkursu wpłynęła tylko jedna oferta.
Zadanie realizował poniższy podmiot: Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie
„Jasny Horyzont”.
Łącznie przekazano dotację w wysokości 6 000,00 zł. Dotację rozliczono w całości.
2) Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
a) Opieka nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej
W ramach konkursu wpłynęła tylko jedna oferta.
Zadanie realizował poniższy podmiot: Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
w Świdnicy.
Łącznie przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł. Dotację rozliczono w całości.
3) Działalność charytatywna.
Wpłynął jeden wniosek.
Zadanie zrealizował poniższy podmiot: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd MiejskoGminny w Świdnicy.
Łącznie przekazano dotację w wysokości 2 000,00 zł. Dotację rozliczono w całości.
4) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Wsparcie i działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym
seniorów poprzez m.in. warsztaty i spotkania integracyjne
Złożono jedną ofertę. Brak uwag do złożonej oferty.
Zadanie zrealizował poniższy podmiot: Klub Seniora „Spełnione Marzenia”
w Kątkach.
Łącznie przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł. Dotację rozliczono w całości.
2. Zadania publiczne zlecane przez Gminę Marcinowice do realizacji organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną w drodze
otwartego konkursu ofert w formie powierzenia.
1) Zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie
zorganizowanej działalności i szkolenia sportowego w klubach sportowych
Zadanie realizował poniższy podmiot: Gminny Ludowy Klub Sportowy w Marcinowicach.
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Łącznie przekazano dotację w wysokości 120 000,00 zł. Dotację rozliczono w całości.
3. Zadania publiczne zlecane przez Gminę Marcinowice do realizacji organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną w trybie
art. 19a
a) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
W dniu 10.09.2018r została złożona oferta w trybie art. 19a Ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przez Fundację MarsJaiTy
u Małgorzaty z siedzibą w miejscowości Tąpadła na realizację zadania publicznego
z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
osób w wieku emerytalnym.
Do złożonej oferty w ustalonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
Łącznie przekazano kwotę dotacji w wysokości 1.100,00 zł. Dotację rozliczono w całości.
4. Zadania realizowane w innym trybie niż otwarty konkurs ofert w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1) Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpożarowej.
Zgodnie z przywołaną ustawą gmina zapewnia środki finansowe dla Ochotniczej Straży
Pożarnej na pokrycie koszów: ryczałtów za udział w akcji, pokrycie kosztów utrzymania
remiz, zakup sprzętu ratowniczego i przedmiotów ochrony osobistej, zakup paliwa
i materiałów eksploatacyjnych, zakup usług ( ubezpieczenia ludzi i pojazdów, przeglądy
sprzętu i pojazdów, naprawy i konserwacja urządzeń, badania lekarskie), szkolenia
specjalistyczne.
a) OSP Marcinowice: przegląd urządzeń hydraulicznych (5.600,00zł), przecinarka Makita
(3.550,00 zł), remont remizy (1.780,00+589,94= 589,94 zł), wymiana ½ posadzki OSP
Marcinowice
b) OSP Zebrzydów: przegląd samochodu typu Jelcz, węże do motopompy (959,40zł),
przegląd urządzeń hydraulicznych (420,00 zł), zakup odzieży ochronnej (1.780,00 zł),
zakup pilarki STIHL (2.700,00 zł), położenie glazury ściennej w remizie (3.000,00 zł),
ubranie strażackie (2.900,00 zł)
c) OSP Strzelce: wstawienie nowej bramy do remizy wraz z obróbką (17.000,00 zł),
instalacja elektryczna
OSP Tworzyjanów: sprzęt pożarniczy (934,70 zł), naprawa poszycia dachowego remizy
(3.001,20 zł), odzież ochronna (2.167,00 zł), myjka do węży (750,00 zł), przegląd
i naprawa samochodu Iveco (4.920,00 zł), przebudowa remizy OSP Tworzyjanów
(143.300,02 zł).
d) OSP Mysłaków: akumulator do samochodu Lublin (480,00 zł), zakup materiałów do
wykonania remontu 2.438,39 zł.
Uzyskano następujące dotację:
-UMWD w wysokości 5.000,00 zł (zakup aparatów powietrznych). Wkład własny gminy
399,70 zł.
-MSWiA w wysokości 44.100,00 zł (3 szt. defibrylatory, 5 szt. torby ratowniczo-medyczne PSP R1).
Wkład własny gminy 441,00 zł.
W 2018 roku łącznie na realizację w/w zadania przekazano 361.657,31 zł.
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2) Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy
Marcinowice.
W dniu 30.01.2018r Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach
złożyła wniosek o udzielenie z budżetu Gminy Marcinowice dotacji na prace
konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku tj. Kościele Filialnym pw. Św. Marcina
w Goli Świdnickiej. W dniu 23.02.2018r Rada Gminy Marcinowice podjęła uchwałę
w sprawie przyznania dotacji dla w/w Parafii w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów prac remontowych elewacji zewnętrznej kościoła w Goli Świdnickiej.
Całość zadania 53.061,39 zł. Dotacja rozliczona w całości prawidłowo.
3) Zadania realizowane w ramach kultury fizycznej i sportu.
a) Wsparcie działań prowadzonych na boiskach sportowych Orlik 2012 w Wirkach
i Szczepanowie.
Środki przeznaczone na organizację działań i wsparcie imprez sportowych (zakup pucharów
i statuetek). Łącznie przekazano na realizację w/w zadania 1.291,43 zł.
4) Zadania w zakresie kultury, sztuki i tradycji.
a) Wsparcie przedsięwzięć popularyzujących elementy dziedzictwa kulturowego społeczności
lokalnych (wieńce/kosze dożynkowe) z terenu gminy Marcinowice. Zakupiono nagrody dla
biorących udział w konkursie na kwotę 2 700,00 zł.
b) Wsparcie przedsięwzięć popularyzujących elementy dziedzictwa kulturowego społeczności
lokalnych Tradycje Stołu Wielkanocnego. Zakupiono nagrody dla biorących udział
w konkursie na kwotę 995,15 zł.
5) Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Kontynuacja współpracy z Diecezjalną Specjalistyczną Poradnią Rodzinną na pomoc
specjalistyczną dla potrzebujących (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna,
logopedyczna oraz duszpasterska). Zadanie przekazane do realizacji przez GOPS
Marcinowice.
6) Zadania z zakresu zdrowia:
Wsparcie działań z zakresu pierwszej pomocy. Zakup fantomu dla Powiatowego Pogotowia
Ratowniczego w Świdnicy. Koszt 550,00 zł.
7) Zadanie realizowane w ramach oświaty i wychowania.
Do Wójta Gminy wpłynęło pismo w sprawie wsparcia placówki Zespołu Szkół Specjalnych w
organizacji Dnia Osób Niepełnosprawnych. W ramach wsparcia zakupiono maszynę do waty
cukrowej, którą przekazano w/w placówce. Koszt maszyny 1.199,00 zł
II Ocena realizacji zadań publicznych w 2018r.
Dotacje na realizację zadań publicznych zrealizowano w zakresach, w jakich zostały zaplanowane
i zgodnie z zawartymi umowami. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte.
III Pozafinansowe formy współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami.
1. Publikowanie informacji przekazywanych przez gminę na stronach internetowych.
2. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności tych organizacji.
3. Udostępnianie na preferencyjnych warunkach obiektów gminy na działania statutowe
organizacji.
4. Przekazywanie informacji o możliwościach doszkalania członków organizacji
pozarządowych.
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5. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł poprzez: pomoc przy pisaniu
wniosków o dofinansowanie i płatność, wsparcie realizacji zaplanowanych działań,
informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i doradztwo w procesie aplikowania.
6. Promocja organizacji przez gminę m.in. poprzez zamieszczanie informacji na stronach
internetowych itp.
7. Wsparcie działań Akademii Piłkarskiej Marcinowice (materiały promocyjne, dyplomy).
8. Nawiązanie współpracy i wsparcie Fundacji MarsJaiTy u Małgorzaty z Tąpadła.

Sporządziła: D.Gorlowska
15.04.2019r.
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