Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2019 rok .
Program współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 przyjęty został uchwałą
Nr XL/239/18 Rady Gminy Czermin z dnia 14 listopada 2018r. Projekt Programu współpracy
został poddany konsultacjom na podstawie uchwały Nr XI/51/15 Rady Gminy Czermin z dnia
27.10.2015r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowych
działalności tych organizacji, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły
żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Czermin na 2019 rok zaplanowano kwotę
w wysokości 20 000,00 zł.
W 2019 roku ogłoszono 1 konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
polegającym na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Czermin.
Do konkursu zgłosiło się 4 oferentów:
1. Lista ofert, które otrzymały rekomendację do dofinansowania
Nazwa oferenta

Tytuł zadania
publicznego

1199/19

Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci im. Jana Pawła II
w Czerminie

3500,00

2

1312/19

Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci „Promyk” w
Broniszewicach

„Młodzi ekolodzy czyli
letnia akademia przyjaciół
pszczół – Półkolonie
2019”
„Razem raźniej”

3

5820/19
1287/19

„Początek wakacji jest
pełen atrakcji:
„Poznajemy historię
rolnictwa”

3500,00

4

Forum Kobiet Powiatu
Pleszewskiego
Stowarzyszenie
Miłośników Wsi Żegocin

Lp

Nr
kancelaryjny
oferty

1

Wysokość
dofinansowania

2 950,00

2000,00

Ponadto dwie organizacje pozarządowe złożyły oferty zgodnie z art. 19a. ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tzw. trybie uproszczonym (z
pominięciem otwartego konkursu ofert):

Lp

Nr
kancelaryjny
oferty

1

485/19

2

1316/2108

Nazwa oferenta

Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci „Promyk” w
Broniszewicach
Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci im. Jana Pawła II
w Czerminie

Tytuł zadania
publicznego

Wysokość
dofinansowania

Zimowisko pt: „Dbamy o
siebie i otoczenie”

1 760,00

Zimowisko 2019

1 500,00

Zgodnie z zapisami w umowach organizacje zobligowane były do złożenia sprawozdań
końcowych. Wszystkie sprawozdania zostały złożone w terminach określonych w umowach.
Organizacje pozarządowe rozliczyły dotacje w całości. W sumie przyznane dotacje rozliczone
dotacje zostały w kwocie 15 210,00 zł.

