
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o który ch mowa w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020r.”

Jednym z zadań gminy określonym przez ustawę z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Podstawowym 

aktem prawnym do korzystania przez organy administracji publicznej z działalności 

organizacji pozarządowych jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi stanowi kluczowy element rozwoju demokratycznego społeczeństwa 

obywatelskiego. Roczny program współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi 

na 2020 rok jest dokumentem systematyzującym i precyzującym tę współpracę. Określa cele, 

zasady, formy i zakres przedmiotowy współpracy gminy Mirzec z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wskazuje 

na priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji, wysokość środków przeznaczonych na 

ich realizację, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do 

opiniowania ofert w otwartym konkursie oraz sposób tworzenia i przebieg konsultacji 

społecznych. Realizacja przywołanego programu służy pełniejszemu zaspokojeniu lokalnych 

potrzeb oraz rozwojowi demokracji i społeczeństwa obywatelskiego Gminy Mirzec. 

Podmiotami realizującymi program są:

1. Rada- uchwalająca program, wytyczająca kierunki współpracy i określająca wielkości 

środków publicznych na realizację zadań objętych Programem;

2. Wójt- jako organ wykonawczy realizujący zakres bieżący wdrażania programu, 

zlecając konkretne zadania gminy do realizacji;

3. Poszczególne komórki Urzędu Gminy - w zakresie bieżącej współpracy, pomocy 

administracyjnej i merytorycznej.

W październiku 2019 roku Roczny Program Współpracy Gminy Mirzec 

z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok został poddany konsultacją społecznym 

z organizacjami pozarządowymi z terenu gminu Mirzec oraz podmiotami wymienionymi 

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

i o wolontariacie zgodnie z uchwałą Nr XX/85/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 

listopada 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania (...) projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

i



pozarządowych. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych 

uprawnione nie zgłosiły zastrzeżeń do projektu Rocznego Programu Współpracy. W związku 

ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach pozyskanym na wniosek 

Wójta Gminy Mirzec, w sprawie możliwości finansowania w ramach VII obszaru 

priorytetowego zadanie pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie 

świadomości prawnej społeczeństwa” nie może stanowić zadań własnych gminy. W związku 

z powyższym VII obszar priorytetowy został usunięty z Rocznego Planu Współpracy, 

a środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł zostały przesunięte na I obszar priorytetowy 

„Rozwój sportu i działań rekreacyjnych w wysokości 1000,00 zł i na IV obszar priorytetowy 

„Rozwój nauki i edukacji” w wysokości 1000,00 zł. W listopadzie 2019 roku została podjęta 

Uchwała nr XVII/1222/2019 Rady Gminy w Mircu w sprawie uchwalenia Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi (...) na 2020 rok.

organizacje

W styczniu 2020 roku zarządzeniem Nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Mirzec 

ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez 

gminę Mirzec do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym 

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Konkurs ogłoszony został w ramach obszarów priorytetowych takich jak:

Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.

II. Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych w tym 

dbałość o gminne dobra kultury.

Rozwój krajoznawstwa i turystyki.
Rozwój nauki i edukacji.

Inicjatywy' młodzieżowe .

Pomoc społeczna.

I.

III.
IV.

V.
VI.

Na I obszar priorytetowy czyli „Rozwój sportu i rekreacji” złożone zostały dwie oferty 

przez Mirzeckie Towarzystwo Sportowe LEONARD z siedzibą w Mircu w ramach zadania 

„Organizowanie zawodów sportowych i memoriałów pn. Turniej Piłkarski Memoriał im. 

Mirosława Cedry-Mirzec 2020”. Wnioskowana kwota dotacji 2 000,00 zł, całkowity koszt 

zadania 2 238,00 zł. W ramach zadania pn. Zawody biegowe wnioskowana kwota dotacji: 
4 000,00 zł, całkowity koszty zadania: 4 476,00 zł.



Na II obszar priorytetowy czyli „Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji 
lokalnych w tym dbałość o

Pierwszą ofertę złożyło Stowarzyszenie
gminne dobra kultury złożone zostały również dwie oferty.

rzecz odnowy zabytków Parafii Świętego 
Leonarda z siedzibą w Mircu w ramach zadania „Organizowanie festiwali

na

i przeglądów
zespołów śpiewaczych Pn. Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej”. Wnioskowana kwota 

dotacji 2 000,00 zł, całkowity koszt zadania 2 234,00 zł. Druga oferta została złożona 

Osińskie Stowarzyszenie Pasjonatów Rękodzieła „Kuźnia Arcydzieł” z siedzibą w Osinach 

w ramach zadania „Wspieranie przedsięwzięć

przez

artystycznych i umacnianie tradycji 
środowiska wiejskiego (np. rękodzieło ludowe, tradycyjne obrzędy) pn. Młode pokolenie 

a tradycje i zwyczaje ludowe w Gminie Mirzec”. Wnioskowana kwota dotacji 4 000,00 zł,
całkowity koszt zadania 4 476,00 zł.

Na III obszar priorytetowy czyli „Rozwój krajoznawstwa i turystyki” złożona została jedna 
oferta przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec” z siedzibą w Mircu w ramach 

zadania „Organizowanie konkursów popularyzujących krajoznawst i turystykę gminy 

nas”. Wnioskowana kwota dotacji 2 000.00 zł.

wo
Mirzec pn. Krzyże i kapliczki piękno wokół

całkowity koszt zadania 2 234,00 zł.

Na IV obszar priorytetowy czyli „Rozwój nauki i edukacji” złożone zostały dwie oferty. 

Pierwszą ofertę złożyło Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gmin Mirzec” z siedzibą w Mircu
w ramach zadania „Wspieranie edukacji patriotycznej i historycznej pn „30-lecie samorządu 

terytorialnego w gminie Mirzec”. Wnioskowana kwota dotacji 
zadania 1 687,0 zł. Druga oferta została złożona

1 500,00 zł, całkowity koszt 

na rzecz odnowy 

w ramach zadania
„Wspieranie edukacji patriotycznej i historycznej pn. „Konkurs historyczny o życiu Generała

Augusta Fieldorfa Ps. :Nil”. Wnioskowana kwota dotacji 1 500,00 zł, całkowity koszt zadania 

1 700,00 zł.

przez Stowarzyszenie
zabytków Parafii Świętego Leonarda z siedzibą w Mircu również

Na V obszar priorytetowy czyli „Inicjatywy młodzieżowe” złożona została jedna oferta 

przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gmin Mirzec” z siedzibą w Mircu na realizację zadania 

„Wsparcie działań przyczyniających się do

społecznym i obywatelskim gminy - promowanie postaw i aktywności obywatelskich wśród 

młodych mieszkańców gminy Mirzec pn. Kurs tańca dla mieszkańców 

Wnioskowana kwota dotacji 2 000,00 zł, całkowity koszt zadania 2 255,0 zł.

wzrostu uczestnictwa młodych ludzi w życiu

gminy Mirzec”.



Na ostatni VI obszar priorytetowy czyli „Pomoc społeczna" wpłynęła jedna oferta złożona 

przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach 

zadania „Wspieranie zorganizowania pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Mirzec 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans rodzin i osob pod nazwą 

Wspieranie zorganizowania pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans 

Wnioskowana kwota dotacji 4 000,00 zł, całkowity koszt zadania 5 000.0 zł.

Mirzec 

rodzin i osób"

W lutym 2020 roku komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Wójta 

Gminy Mirzec dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert 

realizację zadań publicznych. W wyniku rozparzenia ofert przez komisję konkursową 

28 lutego 2020 roku zostały wybrane do realizacji wszystkie oferty na w/w obszary

priorytetowe. W miesiącu

na

w dniu

zostało zaplanowane podpisanie umów na realizację w/wmarcu
-vyniku zaistniałej sytuacji związanej z wprowadzonym stanemzadań publicznych. Jednak

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej sfinalizowane zostały tylko dwie umowy
W V

na
epidemii na

w ramach I obszaru priorytetowego - Rozwój sporturealizację zadania publicznego
i rekreacji oraz w ramach V obszaru priorytetowego
organizacji w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną złożyła pisemną rezygnację 

z otrzymanego dofinansowania, tym samym z realizacji zadania publicznego.

■Pomoc społeczna. Pozostała część

Mirzeckim Towarzystwem Sportowym „LeonardPierwsza umowa została podpisana z
ramach organizacji zadania publicznego pod nazwą „Turniej piłkarski 

Mirzec 2020”. Umowa została zawarta 31 lipca 2020 roku
z siedzibą w Mircu w
Memoriał im. Mirosława Cedry 
z terminem realizacji od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku. Gmina Mirzec na

kwocie 2 000,00 zł. Całkowity koszt zadania torealizację zadania przekazała dotację w
2 238,00 zł. W trakcie trwania umowy wszystkie cele wymienione 

zrealizowane. Podstawowym i głównym zamierzeniem projektu było upowszechnienie 

kultury fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych osób od 16 roku 

życia wzwyż. W turnieju wystartowało 8 zespołów, każdy zespół liczył 10 zawodników 

w swoim składzie. Rozegrano łącznie 15 meczy. Złożono wiązanki i zapalono znicze na 

grobie Mirosława Cedro. Przedsięwzięcie przyczyniło się do wzrostu aktywności sportowej 

wśród mieszkańców gminy Mirzec, do upowszechnienia zdrowego trybu życia i integracji 

mieszkańców. Uczestnicy turnieju dali przykład aby korzystać z obiektów sportowych jako

w ofercie zostały



alternatywny sposób dla form spędzania czasu wolnego. Drugim ważnym i osiągniętym 
celem było przypomnienie postaci człowieka, dla którego działalność społeczna i sportowa 

odgrywała priorytetową rolę. Założone rezultaty projektu zostały osiągnięte w 100%.

Druga umowa została podpisana ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank żywności 

Z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach 

„Wspieranie zorganizowania
organizacji zadania publicznego pod nazwą 

pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Mirzec 

oraz wyrównaniu szans rodzin i osób*’. Umowaznajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

została zawarta 31 marca 2020 roku z teiminem realizacji od daty jej podpisana czyli 31 
2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Gmina Mirzecmarca

realizację zadania przekazała 

to o 000,00 zł. W trakcie trwania

na
dotację w kwocie 4 000,00 zł. Całkowity koszt zadania

umowy Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności 
Pomocy Społecznej w

przekazał dla Gminnego Ośrodka 
Mircu na rzecz podopiecznych 8725,25 kg artykułów żywnościowych 

Do programu zakwalifikowało się 153 rodziny (300 osób). Działanie
Stowarzyszenia

najuboższych
spowodowało częściowe zaspokojenie potrzeb żywieniowych dla osób 

w 100%.w gminie Mirzec. Założone rezultaty zostały osiągnięte

W obu przypadkach 

i zakończenia zadań publicznych
po dokonaniu analizy złożonego sprawozdania z wykonania

uznaje się poprawność wykonania przedsięwzięć pod 
względem formalnym i rachunkowym, tym samym uznaje si? dotacje za rozliczone.

Łączna kwota wydatkowanych środków realizację programu współpracy z organizacjami 

w 2020 roku wyniosła 6 000,00 zł.

na
pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert

WÓ.
Sporządziła:

Karolina Nosowicz-Kijewska

' ■ć-ć'

Mirosław Seweryn
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