
Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lipsku  

z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta 

 i Gminy Lipsko z organizacjami oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

688; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284.)  

 na rok 2019 zwanego dalej programem: 

Celem nadrzędnym programu w roku 2019 było budowanie partnerstwa Miasta i Gminy 

Lipsko z organizacjami pozarządowymi. Współpraca odbywała się na zasadach 

pomocniczości, efektywności i jawności. Kooperacja miała charakter finansowy i poza 

finansowy.  

Zgodnie z zapisami w programie Miasto i Gmina Lipsko dofinansowywała zadania 

realizowane w obszarach ochrony i promocji zdrowia; wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej oraz sportu; nauki i wychowania. 

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wspierał realizację zadań publicznych 

na podstawie otwartych konkursów ofert i w trybach uproszczonych na podstawie ofert 

stowarzyszeń.   

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko ogłaszał otwarte konkursy ofert, zapoznawał  

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko po ogłoszeniu otwartych konkursów ofert, zapoznaniu się  

z opiniami komisji konkursowych, upływie terminu do zgłaszania uwag do składanych ofert 

zawarł umowy na powierzenie realizacji zadań publicznych.  

 

Realizowane zadania: 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lipsko:  

a) rodzaj zadania publicznego - ochrona i promocja zdrowia, wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej; tytuł zadani publicznego - ,,Przebudowa boiska sportowego na osiedlu 

Rafała czerniakowskiego - dokumentacja”; kwota dofinansowania 3 500,00 zł (kwota 

realizacji 3 500,00 zł). 

b) rodzaj zadania publicznego - ochrona i promocja zdrowia, wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej; tytuł zadani publicznego - ,,Organizacja festynu sportowo-biegowego jako 

formy aktywizacji społeczności lokalnej”; kwota dofinansowania 1 450,90 zł (kwota realizacji 

1 450,90 zł). 

c) rodzaj zadania publicznego - ochrona i promocja zdrowia, wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej; tytuł zadani publicznego - ,,Przebudowa boiska sportowego w msc. Krępa 

Kościelna”; kwota dofinansowania 165 662,00 zł (kwota realizacji 118 800,68 zł). 

2. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego: rodzaj zadania 

publicznego – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego; tytuł zadania publicznego - ,, Zdrowo i Kolorowo – 

działalność na rzecz seniorów w wieku emerytalnym – gimnastyka rehabilitacyjna i rozwój 

kultury”; kwota dofinansowania 3900zł (kwota realizacji 3900zł). 

3. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła w Lipsku: rodzaj zadania 

publicznego – ochrona i promocja zdrowia; tytuł zadania publicznego - ,, Dzień Białej Laski – 

 impreza kulturalna” kwota dofinansowania 1000zł (kwota realizacji 1000,00zł). 

4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Lipsko: rodzaj zadania – ochrona i promocja 

zdrowia; tytuł zadania publicznego - ,,Dofinansowanie transportu na turnus rehabilitacyjny 

dla osób niepełnosprawnych” , kwota dofinansowania 3000z (kwota realizacji 3000,00zł). 

5. Okręg Polskiego Związku Wędkarzy w Radomiu: rodzaj zadani publicznego – ochrona  

i promocja zdrowia; tytuł zadania publicznego - ,,Organizacja zawodów wędkarskich przez  

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 11 w Lipsku, Zawody Gruntowe”, kwota 

dofinansowania 2000zł (kwota realizacji 2000zł). 



6. Rodzinny Ogród Działkowy Słoneczny w Lipsku” rodzaj zadania publicznego – ekologia  

i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; tytuł zadania publicznego - 

,,Konkurs na najładniejszą działkę z elementami ekologicznymi”; kwota dofinansowania 1 

500zł ( kwota realizacji 1 500zł). 

7. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, rodzaj zadania publicznego – 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, tytuł zadania publicznego –  

„W nowym tysiącleciu bez uzależnień”, kwota dofinansowania 2.000,00 zł. ( kwota realizacji 

2 000 zł). 

8. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Lipsku, rodzaj zadania 

publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, tytuł zadania 

publicznego – „Jestem wolny od nałogów”, kwota dofinansowania  2.000,00 zł. ( kwota 

realizacji 2 000zł). 

9. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń im. Św. Brata Alberta w Lipsku, rodzaj zadania 

publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, tytuł zadania 

publicznego – Dowóz osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku, 

kwota dofinansowania  5.000,00 zł. ( kwota realizacji 5 000 zł). 

10. Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”, rodzaj zadania publicznego – przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym, tytuł zadnia – Profilaktyka uzależnień wśród dzieci  

i młodzieży w 2019 r, kwota dofinansowania  22.000,00 zł. ( kwota realizacji 22 000 zł). 

11. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” rodzaj zadania publicznego – 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, tytuł zadnia – „Razem ku 

trzeźwości”, kwota dofinansowania 3.600,00 zł. ( kwota realizacji 2629,77 zł). 

 

 

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wyniosła  

168 781,35 zł. 

 

Sprawozdania z wykonania zadań publicznych określonych w umowach sporządzone zostały 

prawidłowo w terminie 30 dni od zakończenia ich realizacji. 

Współpraca pozafinansowa objęła konsultacje Programu na rok 2020 i zaproszenie  

do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych. 

Celem konsultacji programu na rok 2020 było poznanie stanowiska organizacji 

pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 § 3 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie miasta i gminy 

Lipsko w sprawie Projektu Programu a w szczególności poznania ich uwag, opinii 

 i wniosków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje 

rozpoczęły się  11 września  2019 roku i zakończyły 29 października 2019 roku. W terminie 

nie wpłynęły formularze z uwagami i opiniami do Programu. Burmistrz Miasta i Gminy 

Lipsko po konsultacjach, celem zaakceptowania (podjęcia stosownej uchwały) przedstawił 

ostateczną wersję Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z Organizacjami 

Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 

2020 rok Radzie Miejskiej w Lipsku, która podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę nr 

XVII/88/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku.  

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zaprosił osoby reprezentujące organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania 

się na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. 

ustawy. 
 
 


