Sprawozdanie
z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi
za 2018 rok
Na podstawie art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2019, poz. 688), Rada Gminy Secemin Uchwałą Nr I/6/18 z dnia 21 listopada
2018 r. przyjęła Roczny program współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały nr III/8/10
Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania
projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

Otwarte konkursy ofert
Dnia 7 marca 2018 roku został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury i sportu z programem profilaktycznym wśród dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie gminy Secemin w 2018 roku.
Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wyniosła 57 500 zł.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęły dwie oferty.Jedna Oferta Klubu Sportowego Zieleń Żelisławice
wpłynęła na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci
i młodzieży oraz udział w rozgrywkach i zawodach w piłce nożnej”. W wyniku przeprowadzonego
postępowania konkursowego wybrana została oferta KS Zieleń z którym, podpisano umowę na
realizację w/w zadania:
W ramach zadania prowadzone były następujące działania:
- szkolenie zawodników poprzez organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym
i regionalnym w piłkę nożną;
- zakup sprzętu sportowego i innych artykułów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania
klubu, utrzymanie obiektu sportowego;
- koszty i opłaty związane z rejestracją, ubezpieczeniem i badaniem lekarskim zawodników
biorących udział w rozrywkach, prowadzenie księgowości;
- koszty delegacji sędziowskich;
- koszty dowozu zawodników na rozgrywki sportowe;
- wyżywienie/catering
KS. Zieleń zrealizował zadanie i dokonał jego rozliczenia.
Druga oferta wpłynęła od Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Siatkowej „ZRYW SECEMIN” na
realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację rozgrywek
i zawodów sportowych w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Secemin”.
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W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrana została oferta Stowarzyszenia
Sympatyków Piłki Siatkowej „ZRYW SECEMIN” z którym, podpisano umowę na realizację w/w
zadania.
W ramach zadania prowadzone były następujące działania:
- zakup sprzętu sportowego;
- ubezpieczenie NNW;
- wyżywienie/catering;
- zakup nagród rzeczowych;
- koszty dowozu zawodników na rozgrywki sportowe;
Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej „ZRYW SECEMIN” zrealizowało zadanie i dokonało jego
rozliczenia.
Współpraca z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej
Na terenie Gminy Secemin istnieje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Współpraca
Gminy Secemin z jednostkami OSP dotyczyła przede wszystkim utrzymania gotowości bojowej
jednostek OSP oraz uczestnictwa w spotkaniach sprawozdawczych OSP i posiedzeniach Zarządu
Gminnego OSP.
Strażacy z OSP Żelisławice byli gospodarzami Gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.
W zawodach wzięło udział 6 drużyn (5 męskich oraz 1 młodzieżowa drużyna chłopięca z Secemina).
Dodatkowo OSP Secemin wystawiło pokazowo 1 drużynę dziecięcą.
Z budżetu Gminy na funkcjonowanie jednostek OSP w 2018 roku przeznaczono następujące środki
finansowe:

Zakres rzeczowy
Zakup

sprzętu

Kwota (w zł)
ppoż.,

paliwa,

umundurowania,

części

do

40 084,00

samochodów, materiałów do remontu strażnic
Wynagrodzenie konserwatorów sprzętu
Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych

14 208,26
i szkoleniach

8 191,00

Badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne samochodów i

15 959,74

pozostałe usługi
Ubezpieczenia strażaków i samochodów

6 867,00

Dotacje

9 537,00

RAZEM

94 847,00
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W 2018 roku w poszczególnych jednostkach OSP wykonano następujące przedsięwzięcia:
1. OSP Secemin- remont strażnicy,
2. OSP Wola Czaryska- wymiana pokrycia dachowego,
3. OSP Czaryż- zakup 3 hełmów,
4. OSP Psary- remont pomieszczenia garażowego,
5. OSP Wałkonowy Dolne- zakup radiotelefonu,
6. OSP Żelisławice- remont strażnicy
Ponadto w ubiegłym roku strażakom ochotnikom z terenu gminy Secemin przekazano wyposażenie
i sprzętu ratowniczy zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Nowy sprzęt trafił do dziewięciu jednostek OSP z terenu gminy.

Lp.

Zakupiony sprzęt

Otrzymały jednostki OSP

1.

Torba ratownicza R1

OSP: Brzozowa, Bichniów, Czaryż, Wałkonowy Dolne, Wola
Kuczkowska, Wola Czaryska, Żelisławice.

2.

Defibrylator PHILIPS FRx

OSP Secemin
OSP Żelisławice

3.

Zestaw ratowniczy PSP- R1

OSP Secemin
OSP Psary

4.

Deska ortopedyczno-pediatryczna OSP Żelisławice

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 30 442,50 zł, a wkład własny
pochodzący ze środków budżetu gminy to 307,50 zł.
Współpraca z zespołami ludowymi
W roku 2018 r na terenie Gminy Secemin działały następujące zespoły ludowe: " Złoty Kłos" z
Secemina, "Cyraneczka" z Psar "Brzozowianki" z Brzozowy "Przepióreczka" z Żelisławic, które
aktywnie uczestniczyły w życiu gminy

występując

podczas przeglądów, festynów, dożynek

powiatowych, uroczystości patriotycznych i kościelnych.
Wsparcie zespołów ludowych z budżetu gminy dotyczyło następujących wydatków:
- Zakup strojów ludowych dla zespołów Złoty Kłos – 2255,00 zł.
- Przewóz zespołów ludowych na forum kobiet, występy promujące gminę Secemin oraz na dożynki –
648,01 zł.
Na terenie Gminy Secemin działa kilka organizacji pozarządowych. Skutkiem tego jest
również niska absorbcja środków dotacyjnych z innych źródeł niż budżet gminy. Sektor pozarządowy
jest bardzo ważnym partnerem samorządu.
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