
 Sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  Gminy  Pątnów  z  organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok



Wstęp

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

publicznego i o wolontariacie1 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie 

później  niż  do  dnia   30  kwietnia  każdego roku,  zobowiązany jest  przedłożyć organowi 

stanowiącemu  jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz  opublikować  w  Biuletynie 

Informacji  Publicznej  sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  z  organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 

poprzedni.

Roczny  program  współpracy  Gminy  Pątnów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie 

( dalej : Program ) na rok 2012, został przyjęty przez Radę Gminy Pątnów uchwałą Nr 

X/39/2011 z dnia 14 października 2011 r.

Program  został  poddany  konsultacjom  na  podstawie  Uchwały  nr  LIV/362/2010  Rady 

Gminy Pątnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji 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 działalności statutowej tych organizacji. 

Projekt Programu wraz z formularzem uwag zostały zamieszczone na stronie internetowej 

Urzędu  Gminy  Pątnów:  www.patnow.pl  w  dniu  06  października  2011  r.  Organizacje 

pozarządowe  mogły  zgłaszać  swoje  uwagi  do  dnia  13  października  2011r.  żadna  z 

organizacji działających na terenie Gminy Pątnów nie zgłosiła uwag. 

Celem  głównym  Programu  było  wspieranie  efektywnego  wykonania  zdań  publicznych 

Gminy  Pątnów  wynikających  z  przepisów  prawa  poprzez  włączenie  w  ich  realizację 

organizacji pozarządowych, a także działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

Formy współpracy 

Współpraca Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy i 

polegała na zleceniu wykonania zadań publicznych wraz  z udzieleniem dotacji na ten cel.  

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert, ogłoszonych w trybie 

1 Tekst jednolity ( Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm. )

http://www.patnow.pl/


przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W  2012  r.  ogłoszono  trzy   otwarte  konkurs  ofert   na  realizację  zadań 

publicznych-,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Pierwszy  został  ogłoszony  21  czerwca  2012  r.  Wysokość  środków  przeznaczonych  na 

realizację zdania wynosiła 10.000,00 zł. Konkurs został unieważniony na podstawie art.18a 

ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z powodu braku 

ofert.

Drugi konkurs został ogłoszony 30 sierpnia 2012 r. Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację zadania wynosiła 10.000,00 zł. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta – 

Stowarzyszenia  na  Rzecz  Rozwoju  Wsi  Pątnów.  Zgodnie  z  procedurą  konkursową 

określoną  w  Programie  oferta  została  zweryfikowana  pod  względem  formalnym  przez 

komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 173/2012 Wójta Gminy Pątnów z dnia 18 

września 2012 r. Otwarcie oferty nastąpiło w dniu 28 września 2012r. Komisja konkursowa 

po zapoznaniu się z ofertą wezwała oferenta do złożenia wyjaśnień. Wyjaśnienia złożono w 

dniu 4 października 2012r. W dniu 5 października 2012r. Po raz drugi zebrała się komisja 

konkursowa.  Po  ponownym  przeanalizowaniu  oferty,  zapoznaniu  się  ze  złożonymi 

wyjaśnieniami oraz po zasięgnięciu opinii prawnej komisja ustaliła, iż złożona oferta  nie 

spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu, w związku z powyższym na podstawie art. 18a 

ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konkurs został  

unieważniony. 

Trzeci  konkurs  został  ogłoszony  05  października  2012  r.  Wysokość  środków 

przeznaczonych na realizację zadania wynosiła 5.000,00 zł. Konkurs został unieważniony 

na  podstawie  art.18a  ust.  1  pkt  1  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 

wolontariacie tj. z powodu braku ofert.
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