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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów  

z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Dynów  

z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok 

 

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

i wolontariacie (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118 ze zm.) Burmistrz Miasta Dynów zobowiązany jest do 

przedstawienia Radzie Miasta Dynowa sprawozdania z realizacji gminnego programu współpracy Miasta 

Dynów z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.  

Rada Miasta Dynowa w dniu 6 listopada 2014 roku Uchwałą Nr XLIX/286/14 przyjęła do realizacji 

program współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2015 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 w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na 2015 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 06.10.2014 r. do 17.10.2014 r.  

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

organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Dynów.  

W ramach programu określono formy i zasady współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. 

Program określił jako formy współpracy z organizacjami m.in. współpracę finansową 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 pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 r. tj. po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert zgodnie z przytoczoną ustawą.  

Burmistrz Miasta Dynów Zarządzeniem Nr 24/15 z dnia 3 lutego 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert 

na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w formie wsparcia tych zadań. Ogłoszenie 

o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczone na BIP Urzędu Miasta, stronie internetowej 

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

Oferty można było składać do 24 lutego 2015 roku.  

Otwarty konkurs ofert obejmował realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu ochrony zdrowia  

i przeciwdziałania alkoholizmowi pn. „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy 

profilaktyczne na wolnym powietrzu”.  

Na realizację zadań przeznaczono kwotę 30.000,00 zł.  

W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęło 11 ofert na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  

54.958,00 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 31/15 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 4 marca 2015 roku. Prace Komisji 
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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 na realizację w 2015 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 
Wnioskowana 

kwota dotacji 

Przyznana 

kwota dotacji 

1. 

 

Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Przemyślu 

Koło Miejskie w Dynowie 

 

„Wędkarskie zawody o puchar 

Burmistrza Dynowa” 
1.900,00 zł 1.900,00 zł 

2. 

 

Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Przemyślu 

Koło Miejskie w Dynowie – 

Wędkarski Klub Sportowy 

„Sów-Pol” 

 

„Zajęcia sportowo – rekreacyjne 

dla dzieci i młodzieży oraz 

imprezy profilaktyczne na 

wolnym powietrzu” 

9.510,00 zł 1.500,00 zł 

3. 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

„POGÓRZE” 

 

Projekt powszechnej nauki 

pływania - „Umiem pływać” 
2.000,00 zł 2.000,00 zł 

4. 

 

Towarzystwo Gimnastyczne 

„SOKÓŁ” 

 

„W sportowych zmaganiach 

kształtujemy charakter i 

sprawność fizyczną”  

6.824,00 zł 2.500,00 zł 

 

5. 

 

 

Towarzystwo Gimnastyczne 

„SOKÓŁ” 

 

 

„Podwórkowe teatrzyki na start 

– przegląd dziecięcych 

teatrzyków w ramach IX 

Dynowskiej Jesieni Teatralnej” 

 

4.150,00 zł 2.500,00 zł 

6. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Dynowie (ul. Szkolna) 

 

„Jak Wojtek został strażakiem” 7.080,00 zł 3.400,00 zł 

8. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„BARTKOWIAK” 

 

„W zdrowym ciele zdrowy 

duch” – cykl zajęć rekreacyjno – 

sportowych dla dzieci i 

dorosłych 

 

2.700,00 zł 2.200,00 zł 

9. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Dynowie (ul. Bartkówka) 

 

„Nasza rzeka San – miejsce 

wypoczynku i rekreacji”  
4.600,00 zł 3.400,00 zł 

10. 

Fundacja Pomocy Młodzieży 

im. Jana Pawła II 

„WZRASTANIE” 

 

„Zajęcia sportowo – rekreacyjne 

dla dzieci i młodzieży oraz 

imprezy profilaktyczne na 

wolnym powietrzu” 

8.394,00 zł 4.100,00 zł 
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11. 

 

Stowarzyszenie „Aktywny 

Dynów” 

 

„Aktywność, rekreacja i zabawa 

nasza wspólna sprawa” 
3.800,00 zł 3.500,00 zł 

 

OGÓŁEM 

 

54.958,00 zł 30.000,00 zł 

 

Zadania 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 29.541,38 zł. Niewykorzystane kwoty tj. 448,00 zł 

(Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”) i 10,62 zł (Uczniowski Klub Sportowy 

„BARTKOWIAK”) zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Dynów zgodnie z zawartymi 

umowami.  

Oprócz finansowej formy wsparcia Miasto Dynów w 2015 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 10 lutego 2016 r.  

 

Sporządziła: Joanna Jarosz 

 

 


