Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Gminy Parchowo na rok 2012 z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
terenie Gminy Parchowo
Przyjęty uchwałą Nr XI.71.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011 r.
„Program współpracy Gminy Parchowo na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2012” prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie
gminy Parchowo określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego. Mieściło się w nim zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia
oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Parchowo.
W 2012 roku wspierano realizację zadania publicznego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Realizowane w tym trybie zadanie
obejmowało przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez uprawianie sportu. Ogólna kwota
wydatkowana przez Gminę Parchowo na wspieranie zadań publicznych zleconych 4 organizacjom
pozarządowym w 2012 roku wyniosła 20 000 złotych. Dotowana kwota stanowiła 0,12% wydatków
z budżetu Gminy. Suma dotacji była niższa niż w 2011 roku.
Organizacje pozarządowe wniosły niemały własny wkład w realizację poszczególnych
projektów. Z jednej strony było to zaangażowanie i aktywność wolontariuszy, z drugiej zaś środki
finansowe. Wkład ten wynosił od 92,60% do 54,55% całkowitego kosztu zadania. W
przedsięwzięciach zrealizowanych w 2012 roku uczestniczyły głównie dzieci i młodzież z terenu
Gminy Parchowo.
Z analizy udzielonych dotacji wynika, że organizacje pozarządowe otrzymały na podstawie zawartych
umów dotacje w kwocie po 1 000 złotych Stowarzyszenie „Osiem” z Żukówka i UKS „Jedynka” z
Bytowa oraz po 9 000 złotych KS „Grom” z Nakli i KS „Stegna” z Parchowa.
Ponadto podmioty prowadzące działalność pozarządową mogły bezpłatnie korzystać z lokali
i nieruchomości komunalnych (boiska). Gmina Parchowo zajmowała się także obsługą konkursu ofert
na wspieranie zadania publicznego, udzielała niezbędnych informacji i pomocy przy ich realizacji.
Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w 2012 roku stanowi załącznik do niniejszego
sprawozdania.
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Załącznik do sprawozdania
Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez uprawianie sportu

Nazwa podmiotu

Klub Sportowy
„STEGNA”
Parchowo
Stowarzyszenie
„OSIEM” Żukówko
Klub Sportowy
„GROM” Nakla
Uczniowski Klub
Sportowy
„JEDYNKA” Bytów

Całkowity koszt
zadania zgodnie ze
sprawozdaniem
końcowym (w zł)

Kwota przyznanej
i wykorzystanej dotacji
(w zł)

Wysokość finansowych
środków własnych,
pochodzących z innych
źródeł, zaangażowanych
w realizację zadania
oraz wkład osobowy, w
tym praca społeczna
członków i
wolontariuszy
(w zł)

24 347,07

9 000,00

15 347,07

11 760,00

1 000,00

10 760,00

19 800,00

9 000,00

10 800,00

13 500,00

1 000,00

12 500,00

