
1 
 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów za rok 2019 

z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów  

z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 ze zm.) Burmistrz Miasta Dynów zobowiązany jest 

do przedstawienia Radzie Miasta Dynów sprawozdania z realizacji gminnego programu współpracy Gminy 

Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.  

Rada Miasta Dynów w dniu 17 października 2018 roku Uchwałą Nr XLIII/265/18 przyjęła do realizacji 

roczny program współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. 

Przed podjęciem ww. uchwały Miasto Dynów przeprowadziło konsultacje z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie Gminy Miejskiej Dynów, mające na celu poznanie opinii i uwag podmiotów sektora 

pozarządowego odnoszących się do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 

2019 rok. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 27 sierpnia do 10 września 2018 roku. 

Dokumenty przekazane zostały w formie listów tradycyjnych z potwierdzeniem odbioru do wszystkich 

organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Dynów oraz zamieszczone zostały w BIP 

i na stronie internetowej www.dynow.pl. 

W ramach programu określono: formy i zasady współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami 

pozarządowymi, priorytetowe zadnia publiczne, sposób realizacji i oceny programu, okres realizacji 

programu, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu oraz zasady działania komisji 

konkursowej do opracowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

Program określił jako formy współpracy z organizacjami m.in. współpracę o charakterze finansowym 

i pozafinansowym. Współpracę finansową określono jako współpracę polegającą na: powierzeniu 

wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację i wsparciu wykonania 

zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji poprzez częściowe dofinansowanie jego realizacji.  

Przekazanie środków finansowych dla organizacji pozarządowych może odbywać się zgodnie z ustawą  

o działalności pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. tj. po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert zgodnie z przytoczoną ustawą.  

W 2019 roku w oparciu o ww. ustawę, a także w oparciu o Uchwałę Nr IV/16/11 Rady Miasta Dynów 

z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji 

w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie miasta 

Dynów oraz w związku z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zostały ogłoszone przez 

Burmistrz Miasta Dynów dwa konkursy ofert na realizację zadań publicznych tj. z zakresu ochrony zdrowia 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z zakresu rozwoju sportu.  

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert zostały zamieszczone na BIP Urzędu Miasta, stronie internetowej 

www.dynow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie. 

Burmistrz Miasta Dynów Zarządzeniem Nr 33/19 z dnia 12 lutego 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert 

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pn. „Zajęcia 

sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”, 

przez organizacje pozarządowe w formie wsparcia tych zadań.  

Oferty można było składać do dnia 5 marca 2019 roku.  

http://www.dynow.pl/
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Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczono kwotę  

30 000,00 zł.  
 

W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęło 6 ofert na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 

35 508,00 zł. 

 

Zgodnie z procedurą konkursową określoną w programie współpracy wszystkie oferty zostały 

zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym i zaopiniowane przez komisję konkursową 

powołaną Zarządzeniem Nr 39/19 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 15 marca 2019 roku. Prace Komisji 

przebiegały prawidłowo, opinie poszczególnych członków Komisji zostały przedyskutowane. Efektem 

prac była zgodność wyboru oraz wysokość proponowanych kwot dotacji, czego następstwem było 

przekazanie protokołu do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Dynów i podjęcia ostatecznej decyzji 

dotyczącej przyznania dotacji poszczególnym Oferentom.   

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 42/19 Burmistrza Miasta Dynów 

z dnia 20 marca 2019 r. na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia 

i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach zadania „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” ostatecznie przyznano dotacje dla: 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota dotacji 

1. 
Stowarzyszenie „Aktywny 

Dynów” 
„Aktywni Dynowianie” 8 000,00 zł 

2 

 

Towarzystwo Sportowe 

„Dynovia” 

 

 

„Życie to ruch – ruch to życie” 6 000,00 zł 

3 

Uczniowski Klub Sportowy  

„Pogórze” przy Publicznej 

Szkole Podstawowej Nr 1  

w Dynowie 

„Rozwój tenisa stołowego jako 

dyscypliny dla ciała i umysłu” 
5 000,00 zł 

 4 

Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Przemyślu- 

Wędkarski Klub Sportowy 

„Sów-Pol” Dynów 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 

dzieci i młodzieży oraz imprezy 

profilaktyczne na wolnym 

powietrzu 

3 000,00 zł 

  5 
Uczniowski Klub Sportowy 

„BARTKOWIAK” 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 2 500,00 zł 

6 
Ochotnicza Straż Pożarna 

Bartkówka w Dynowie 

 

,,Bądź bezpieczny na boisku, 

piłka nożna wczoraj i dziś"   
5 500,00 zł 

Ogółem: 30 000,00 zł 
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Zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały zrealizowane zgodnie 

z przedłożonymi ofertami, a przekazane dotacje rozliczone w terminie. W wyniku weryfikacji końcowych 

rozliczeń przekazanych dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych stwierdzono wykorzystanie kwoty 

30 000,00 zł.  

Burmistrz Miasta Dynów Zarządzeniem Nr 31/19 z dnia 8 lutego 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert 

na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. na terenie miasta Dynów, gdzie 

zastosowano tryb wyboru ofert z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

Oferty można było składać do dnia 1 marca 2019 roku.  

 

Na realizację zadań przeznaczono kwotę 50 000,00 zł.  

 

W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęło 2 oferty na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 

57 100, 00 zł.  

 

Wszystkie oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym oraz zaopiniowane 

przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 38/19 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 12 marca 

2019 roku. Prace Komisji przebiegały prawidłowo, opinie poszczególnych członków Komisji zostały 

przedyskutowane. Protokół Komisji, w którym zawarto wysokość proponowanych kwot dotacji 

oraz dokumentację konkursu przekazano do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Dynów, który podjął 

ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dotacji poszczególnym Oferentom.   

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 40/19 Burmistrza Miasta Dynów 

z dnia 18 marca 2019r. na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. na terenie miasta 

Dynów ostatecznie przyznano dotacje dla:  

1) Towarzystwa Sportowego „Dynovia” w kwocie 44 000,00 zł 

2) Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie w kwocie 6 000,00 zł 

Zadania z zakresu rozwoju sportu zostały zrealizowane zgodnie z przedłożonymi ofertami, a przekazane 

dotacje rozliczone w terminie. W wyniku weryfikacji końcowych rozliczeń przekazanych dotacji 

na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. na terenie miasta Dynów stwierdzono 

wykorzystanie kwoty 50 000,00 zł.  

Oprócz finansowej formy wsparcia Miasto Dynów w 2019 roku współpracowało z organizacjami 

pozarządowymi również poprzez inne formy nie tylko finansowe. Na wniosek organizacji m.in. 

nieodpłatnie użyczane były obiekty gminne, przekazywano materiały promocyjne na potrzeby organizacji 

imprez przez organizacje pozarządowe oraz w inny sposób niefinansowy Gmina Miejska Dynów wspierała 

działalność organizacji na terenie miasta.    

 

 

 

Dynów, dnia 06 maja 2020 r.  

 

Sporządzili:  

Joanna Biały 

Jan Prokop 

 


