Sierpc, dn. 19 maja 2021 rok

Sprawozdanie
z realizacji Programu Współpracy Miasta Sierpca
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2020 rok
I. Wstęp
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1057) nakłada na organy gminy
obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Na organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek
uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Rada Miejska Sierpca uchwala corocznie od 2003 roku Program współpracy,
który określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy Miasto Sierpc
z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera wykaz zadań priorytetowych
stanowiących podstawę dla Burmistrza Miasta Sierpca do dysponowania środkami
publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych
pozostających we właściwości Gminy, a realizowanych przez organizacje
pozarządowe.
Na terenie Sierpca zarejestrowanych jest 58 sierpeckich organizacji
pozarządowych
(fundacji,
stowarzyszeń,
stowarzyszeń
kultury
fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych).
Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w ogłoszonych przez
Burmistrza Miasta Sierpca konkursach na realizację zadań publicznych w 2014 roku
– 20, w 2015 roku – 21, w 2016 roku -18, w 2017 roku – 21, w 2018 roku – 15, w 2019 roku
-19, natomiast w 2020 r. - 21.
II. Podstawy współpracy
Współpraca Gminy Miasto Sierpc z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku
odbywała się na podstawie:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1057);
2) Programu Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 przyjętego
uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 157/XXII/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku;
3) rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań;
4) rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty
i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

III. Konsultacje projektu programu współpracy
Konsultacje projektu „Programu Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2020” odbyły się na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz.
1057), § 2 ust. 1 załącznika do uchwały nr 101/XII/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia
16 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programu współpracy Miasta
Sierpc z tymi organizacjami i podmiotami oraz Zarządzenia Nr 117/WSK/2019 Burmistrza
Miasta Sierpca z dnia 2 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Sierpc
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020.
Celem konsultacji było uzyskanie opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzących swą działalność na terenie miasta Sierpc.
Konsultacje do projektu zostały przeprowadzone w terminie od 3 października 2019
roku do 9 października 2019 roku w formie wyrażenia pisemnej opinii na formularzu
załączonym do w/w zarządzenia, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego. Formularz udostępniony został na
stronie internetowej www.sierpc.pl, dostępny również był w Biurze Obsługi Interesanta
i Wydziale Spraw Społecznych i Komunalnych Urzędu Miejskiego w Sierpcu.
W dniu 10 października 2019 roku po otwarciu w/w skrzynki stwierdzono, że jest
pusta – nie zawiera żadnych formularzy zawierających uwagi do projektu Programu
(…). Żadne uwagi nie wpłynęły również na adres e-mail Urzędu Miejskiego w Sierpcu.
Z uwagi na powyższe nie wprowadzono żadnych zmian do projektu „Programu
współpracy Miasta Sierpc 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 2020”.
Następnie projekt programu skierowano na obrady Rady Miejskiej, która
w dniu 27 listopada 2019 roku podjęła uchwałę Nr 157/XXII/2019 w sprawie przyjęcia
Programu na 2020 rok.
IV. Formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
Współpraca Gminy Miasto Sierpc z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
miała charakter:
1) finansowy,
2) pozafinansowy.
V. Współpraca finansowa
1. Na realizację współpracy finansowej w budżecie Miasta Sierpc na rok 2020
zaplanowano na dotacje celowe kwotę 1.332.500,00 zł, wydatkowano kwotę
1.281.803,00 zł.,
tj. o 14.000,00 zł więcej niż zaplanowano w 2019 roku
i o 48.857,00 zł wydatkowano mniej niż w 2019 roku.

Najwięcej środków w 2020 roku wydatkowano na zadanie z całości kwoty:
27.000,00

8.403,00

4.500,00

45.000,00

376.900,00

820.000,00

63,97 % - pomoc społeczna, w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych,
29,40 % - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3,51 % - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2,11% - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
0,66 % - ochrona i promocja zdrowia,
0,35 % - wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Wysokość środków dotacji celowych na zadania realizowane przez organizacje
pozarządowe w latach 2013-2020, przedstawiała się następująco:
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

246.549,00

229.400,00

882.500,00

1.034,800,00

1.256,800,00

1.309.800,00

zł

zł

zł

zł

zł

zł

1.330.660,00
zł

1.281.803,00
zł

3. Zadania wymienione w Programie Współpracy Samorządu Miasta Sierpca
z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2020
realizowano poprzez wspieranie organizacji, które wzięły udział w otwartym
konkursie ofert ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Sierpca.
1) W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły 33 oferty, które podlegały
rozpatrzeniu przez Komisję Konkursową powołaną na podstawie Zarządzenia
Nr 137/WSK/2019 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 28 listopada 2019 roku.
2) Z pominięciem konkursu wpłynęło 3 oferty (tzw. małe granty).
3) Dwóch oferentów nie otrzymało wsparcia na realizację zadania publicznego
w 2020 roku ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie Miasta.
W 2020 roku organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego otrzymały
wsparcie finansowe Burmistrza Miasta Sierpca w formie dotacji na realizację zadań
publicznych, czego wynikiem było podpisanie:
 22 umowy o wartości dotacji do 5.000,00 zł, w tym 5 oferentów rozwiązło
umowę za porozumieniem stron ze względu na panującą pandemię COVID19,
 4 umowy o wartości dotacji od 5.001,00 zł do 20.000,00 zł,
 5 umów o wartości dotacji powyżej 20.000,00 zł,
 3 umowy nie zostały podpisane przez oferentów ze względu na panującą
pandemię COVID.

W wyniku kontroli prawidłowości wykonania zadań publicznych, w tym
wydatkowania przekazanych dotacji z budżetu miasta, na podstawie przedłożonych
sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych (wraz z dokumentacją
źródłową) stwierdzono, że 6 organizacji nie złożyło sprawozdań w ustalonym terminie,
tj. w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Zaznaczyć jednak należy,
że powyższe nie skutkowało zapłatą kar umownych.
Wobec jednej organizacji prowadzone jest postępowanie wyjaśniające
w zakresie nieprawidłowego udokumentowania wydatków ze środków z dotacji,
które skutkowało zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do budżetu
miasta.
Cel Programu, czyli efektywne wykorzystywanie społecznej aktywności
w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, został wykonany poprzez zrealizowanie
n/w zadań publicznych.
Poniżej przedstawiono rozdysponowanie środków finansowych na realizację
zadań publicznych w poszczególnych przestrzeniach społecznych.
Zadanie Nr 1 -Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - kwota 376.900,00 zł
Na konkurs wpłynęło 19 ofert oraz 1 oferta z pominięciem konkursu. Dwóch oferentów
nie otrzymało wsparcia finansowego w dwóch zadaniach ze względu na ograniczoną
ilość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta. Gmina Miasto Sierpc
zawarła 18 umowy z 10 podmiotami, w tym z:
1. Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Mazur” zawarto umowę na kwotę
180.000,00 zł, na zadanie pod nazwą: „Szkolenie w sekcji piłki ręcznej chłopców,
młodzików, juniorów młodszych w MKS Mazur Sierpc pod kątem udziału
w rozgrywkach organizowanych przez Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej
w Warszawie oraz seniorów biorących udział w rozgrywkach mężczyzn na szczeblu
krajowym organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce”.
Środki z budżetu miasta wydatkowano na zakup sprzętu sportowego,
delegacje zbiorowe na zawody i zgrupowania sportowe, transport na zawody
i zgrupowania sportowe, wyżywienie podczas wyjazdów na zawody sportowe,
ekwiwalenty sędziowskie, wynajem hali, ubezpieczenie zawodników oraz opłaty
licencyjne i startowe. W realizacji zadania wzięli udział uczniowie szkół podstawowych
i szkół średnich, oraz osoby dorosłe.
2. Klubem Sportowym „TAEYKON” Sierpc zawarto 4 umowy na łączną kwotę
8.000,00 zł, na zadania pod nazwą:
1) „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział we współzawodnictwie
sportowym”- 4.000,00 zł. Środki z budżetu miasta wydatkowano na transport na
zawody oraz zakwaterowanie i na wyżywienie uczestników biorących udział
w zawodach. W zawodach uczestniczyły dzieci i młodzież z Sierpca.
2) „Sportowy wypoczynek dzieci młodzieży w okresie wakacji – organizacja
kolonii, obozów sportowych”- 2.500,00 zł. Ze względu na trwającą pandemię
COVID-19 i brak możliwości zorganizowania wypoczynku klub rozwiązał
umowę z Gminą Miasto Sierpc za porozumieniem stron.
3) „Organizacja imprez sportowych o zasięgu miejskim, powiatowym,
wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym „Puchar Taekyon”500,00 zł. Środki z budżetu miasta wydatkowano na nagrody. W zawodach
uczestniczyły dzieci i młodzież z Sierpca.
4) „Upowszechnianie i wspieranie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród
dzieci i młodzieży osób dorosłych, osób niepełnosprawnych” – 1.000,00 zł.

Środki z budżetu miasta wydatkowano na zakup sprzętu sportowego
niezbędnego do organizacji treningów, w zadaniu udział wzięły dzieci
i młodzież z Sierpca.
3. Miejskim Klubem Sportowym „Kasztelan” Sierpc zawarto 2 umowy na łączną kwotę
160.000,00 zł na zadania pod nazwą:
1) „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w współzawodnictwie
sportowym” – 70.000,00 zł. Środki z budżetu miasta wydatkowano na zakup
sprzętu sportowego, delegacje zbiorowe na zawody i zgrupowania sportowe,
transport na zawody i zgrupowania sportowe, wyżywienie podczas wyjazdów
na zawody sportowe, ekwiwalenty sędziowskie, wynajem hali, ubezpieczenie
zawodników oraz opłaty licencyjne i startowe oraz wynagrodzenie dla
trenerów. W realizacji zadania wzięli udział uczniowie szkół podstawowych
i szkół średnich, oraz osoby dorosłe.
2) „Upowszechnianie i wspieranie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród
dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych” – 90.000,00 zł.
Środki z budżetu miasta wydatkowano na zakup sprzętu sportowego,
delegacje zbiorowe na zawody i zgrupowania sportowe, transport na zawody
i zgrupowania sportowe, wyżywienie podczas wyjazdów na zawody sportowe,
ekwiwalenty sędziowskie, wynajem hali, ubezpieczenie zawodników oraz
opłaty licencyjne i startowe. W realizacji zadania wzięli udział uczniowie szkół
podstawowych i szkół średnich, oraz osoby dorosłe.
4. Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej „Kubuś” zawarto 3 umowy na łączną
kwotę 3.000,00 zł na zadania pod nazwą:
1) „XXII Memoriał im. Włodzimierza Szelenbauma w brydżu sportowym par”–
500,00 zł. Środki z budżetu miasta wydatkowano na zakup nagród dla
uczestników brydża. W XXII Memoriale udział wzięło 18 par (36 osób).
2) „VII Warcabowe Grand Prix Sierpca” – 500,00 zł. Środki z budżetu miasta
wydatkowano na zakup nagród dla uczestników Grand Prix Sierpca. W turnieju
udział 47 warcabistów. Najmłodsi uczestnicy mieli 8 lat, najstarsi ponad 70.
3) „Ośrodek terapii Ruchowej dla Osób Trzeciego Wieku” – 2.000,00 zł.
Środki z budżetu miasta wydatkowano na instruktora prowadzącego zajęcia.
W zajęciach uczestniczyło ponad 20 osób 60 +.
5. Klubem Pływackim „SHARK” Sierpc zawarto 2 umowy na kwotę 7.000,00 zł,
na zadania pod nazwą:
1) „Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację
treningów i zajęć sportowych i inne”- 3.000,00 zł. Środki z budżetu miasta
wydatkowano na pokrycie opłaty za pobyt na basenie w czasie zajęć
sportowych, w zadaniu udział wzięły dzieci i młodzieży z Sierpca.
3) „Organizacja ogólnopolskich zawodów pływackich” – 4.000,00 zł. Ze względu
na trwającą pandemię COVID-19 i brak możliwości zorganizowania zawodów,
klub rozwiązał umowę z Gminą Miasto Sierpc za porozumieniem stron.
6. Uczniowskim Klubem Sportowym „Serw” przy Szkole Podstawowej Nr 3 zawarto
umowę na kwotę 6.000,00 zł, na zadanie pod nazwą: „Szkolenie dzieci i młodzieży
biorących udział we współzawodnictwie sportowym”. Środki z budżetu miasta
wydatkowano na zakup sprzętu sportowego i nagrody. Zadanie skierowane było do
dzieci i młodzieży szkolnej.
7. Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Sierpcu zawarto umowę na kwotę
5.000,00 zł, na zadanie pod nazwą: „Zorganizowanie 80 zawodów sportowych
w 15 dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży szkolnej” (zwrot pobranej
w nadmiernej wysokości dotacji 1.324,89 zł). Środki z budżetu miasta wydatkowano

na opłaty sędziowskie, transport zawodników oraz nagrody. W zawodach udział
wzięły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i szkół średnich.
8. Uczniowskim Klubem Sportowym „Jutrzenka” zawarto umowę na kwotę 6.000,00 zł,
na zadanie pod nazwą: „Szkolenie dzieci i młodzieży biorących udział
we współzawodnictwie sportowym”. Środki z budżetu miasta wydatkowano na zakup
sprzętu sportowego, w realizacji zadania brało udział łącznie 120 osób.
9. Uczniowskim Klubem Sportowym „Mechanik” zawarto 2 umowy na kwotę
5.000,00 zł na zadania pod nazwą:
1) „Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Trójboju Siłowym” – 1.000,00 zł. Śródki
z budżetu miasta wydatkowano na transport na Mistrzostwa Polski w Trójboju
Siłowym, w których udział wzięło dwóch zawodników i jedna zawodniczka. Klub
nie wykorzystał wszystkich środków z dotacji i dokonał zwrotu kwoty 600,00 zł.
2) Otwarte Mistrzostwa Sierpca w Wyciskaniu Sztangi Leżąc” – 4.000,00 zł. Śródki
z budżetu miasta wydatkowano na zakup sprzętu sportowego niezbędnego
do zorganizowania zawodów. W zadaniu tj. w Otwartych Mistrzostwach Sierpca
Sztangi Leżąc wzięło udział 34 uczestników w poszczególnych kategoriach
wiekowych i wagowych.
10. Stowarzyszenie „Basket Sierpc” zawarto umowę na kwotę 4.000,00 zł w trybie
pozakonkursowym (tzw. małe granty), na zadanie pod nazwą „Rozgrywki Miejskiej Ligii
Koszykówki w Sierpcu sezonu 2020”. Śródki z budżetu miasta wydatkowano na zakup
nagród, wynagrodzenie sędziów oraz pomocy medycznej. W ramach zadania
przeprowadzono turnieje piłki koszykowej, w których udział wzięło 100 koszykarzy.
Zadanie Nr 2- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - kwota
45.000,00 zł
Na konkurs wpłynęły 4 oferty w tym zakresie, a także jedna oferta z pominięciem
konkursu. Jedna umowa w trybie konkursowym nie została podpisana przez oferenta.
Gmina Miasto Sierpc zawarła 4 umowy z 4 podmiotami, w tym z:
1. Ochotniczą Strażą Pożarną zawarto umowę na kwotę 41.500,00 zł, na zadanie pod
nazwą „Sierpeckie Dęciaki”. Środki z budżetu miasta wydatkowano m. in. na
wynagrodzenie dla trenera, wynagrodzenie dla instruktora, opłaty startowe oraz
zakup sprzętu muzycznego i materiałów do realizacji zadania. Zadanie polegało na
realizacji rocznego planu nauki gry na instrumentach dętych blaszanych
i drewnianych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających na terenie miasta
Sierpc. Zajęcia odbywały się w CKiSZ w Sierpcu oraz online.
2. Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sierpc zawarto
umowę na kwotę 3.000,00 zł w trybie pozakonkursowym (tzw. małe granty), na
zadanie pod nazwą „Harcerskie Zwyczaje Bożonarodzeniowe”. Środki z budżetu
miasta wydatkowano na zakup nagród, wyżywienie, transport uczestników.
W realizacji zadania wzięło udział ok. 320 osób, w tym ok. 150 osób z terenu Miasta
Sierpca i powiatu.
3.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego
w Sierpcu zawarto umowę na kwotę 2.000,00 zł, na zadanie pod nazwą: „XXIII
Przegląd Twórczości Emerytowanych Zespołów Artystycznych”. Ze względu na
trwającą pandemię COVID-19 i brak możliwości zorganizowania przeglądu oferent
rozwiązał umowę z Gminą Miasto Sierpc za porozumieniem stron.
4. Stowarzyszanie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” zawarto umowę na kwotę 500,00 zł,
na zadanie pod nazwą „Klocki i zabytki: Kościół pw. Św. Wita, Modesta, Krescencji
w Sierpcu – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Miasta Sierpca dla dzieci”.

Środki z budżetu miasta wydatkowano na usługę cięcia szablonów tj. 40 zestawów.
W realizacji zadania wzięło udział 40 osób. W zawiązku z panująca pandemią COVID19 oferent dokonał zmiany formy realizacji z klocków Lego na szablony do
samodzielnego złożenia modelu, które były dostarczane bezpośrednio do
uczestników zadania.
Zadanie Nr 3 - Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej – kwota 4.500,00 zł
Na konkurs wpłynęła 1 oferta w tym zakresie, a także jedna oferta z pominięciem
konkursu. Umowa w trybie konkursowym nie została podpisana przez oferenta. Gmina
Miasto Sierpc zawarła umowę w trybie pozakonkursowym (tzw. małe granty)
z Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sierpc na kwotę
4.500,00 zł, na zadanie pod nazwą „Europejskie Jamboree 2020 na Słupi” – obóz
szkoleniowo – wypoczynkowy dla zuchów i harcerzy Hufca ZHP Sierpc. Środki z budżetu
miasta wydatkowano na wyżywienie, koszty zakwaterowania, płace dla kadry oraz
koszty bieżące. Obóz odbył się w Stanicy Harcerskiej w Słupi, w zadaniu udział wzięło
20 harcerzy.
Zadanie Nr 4 - Ochrona i promocja zdrowia – kwota 8.403,00 zł
Na konkurs wpłynęły 4 ofert, Gmina Miasto Sierpc zawarła 4 umowy z 4 podmiotami,
w tym z:
1. Stowarzyszeniem Sierpeccy Amatorzy Fizycznej Aktywności i Rekreacji „Safari”
zawarto umowę na kwotę 4.403,00 zł, na zadanie pod nazwą „Przesiewowe badania
wad postawy u dzieci w mieście Sierpc”. Środki z budżetu miasta wydatkowano na
wykonanie badań „sensorem hipokratesa”, służącym do wczesnego wykrywania wad
postawy u dzieci. W realizacji zadania brało udział 250 dzieci z dwóch szkół
podstawowych w mieście Sierpc.
2. Sierpeckim Stowarzyszeniem Motocyklistów „Szlif” zawarto umowę na kwotę
4.000,00 zł, na zadanie pod nazwą: „MotoSerce 2020”. Środki z budżetu miasta
wydatkowano na zakup nagród rzeczowych i zakup materiałów promocyjnych.
Adresatami zadania publicznego byli mieszkańcy Sierpca. Podczas imprezy
przeprowadzono zbiórkę krwi.
3. Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków, Zarząd Powiatowy w Sierpcu zawarto
umowę na kwotę 2.100,00 zł, na zadanie pod nazwą: „Obchody Światowy Dzień
Diabetyka”. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i brak możliwości
zorganizowania zadania stowarzyszenie rozwiązało umowę z Gminą Miasto Sierpc za
porozumieniem stron.
4. Stowarzyszenie „DietEdu” zawarto umowę na kwotę 5.000,00 zł na zadanie pod
nazwą: ”Jem zdrowo, smacznie, kolorowo”. Ze względu na trwającą pandemię
COVID-19 i brak możliwości zorganizowania zadania stowarzyszenie rozwiązło umowę
z Gmina Miasto Sierpc za porozumieniem stron.
Zadanie Nr 6 - Pomoc społeczna, w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych – kwota 820.000,00 zł
Na konkurs wpłynęła 1 oferta. Gmina Miasto Sierpc zawarła umowę na kwotę
820.000,00 zł ze Stowarzyszeniem Senior z Werwą, na zadanie pod nazwą:
„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie miasta Sierpca”.
Środki z budżetu miasta wydatkowano na: wynagrodzenie dla opiekunek,
wynagrodzenie dla pracowników obsługi zadania oraz na koszty administracyjne
(m.in. opłaty za usługi telekomunikacyjne, artykuły biurowe, obsługę finansowo-

księgową). Z zadania skorzystało 77 osób w podeszłym wieku zamieszkałych na terenie
Sierpca.
Zadanie Nr 7 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – kwota
27.000,00 zł
Na konkurs wpłynęły 4 oferty, jeden oferent nie podpisał umowy. Gmina Miasto Sierpc
zawarła 3 umowy z 3 podmiotami, w tym z:
1. Stowarzyszeniem Sierpeccy Amatorzy Fizycznej Aktywności Rekreacji Integracji
„Safari” zawarto umowę na kwotę 1.760,00 zł, na zadanie pod nazwą „Promowanie
zdrowego trybu życia poprzez realizację ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z rodzin z
problemami uzależnień. Środki z budżetu miasta wydatkowano na wykonanie ćwiczeń
korekcyjno-kompensacyjnych u dzieci pochodzących z rodzin z problemami
uzależnień. Z zadania skorzystało 8 dzieci zamieszkałych na terenie Sierpca.
2. Stowarzyszeniem Rodzinnym Klub Abstynenta „Przystań” w Sierpcu zawarto
umowę na kwotę 15.240,00 zł, na zadanie pod nazwą „Prowadzenie klubu
abstynenta, organizacja działań mających na celu rehabilitację osób uzależnionych,
pomoc psychoedukacyjną rodzinom osób uzależnionych, trening umiejętności
wychowawczych, propagowanie wiedzy o trzeźwym stylu życia skierowanej do
mieszkańców Sierpca”. Środki z budżetu miasta wydatkowano na koszty realizacji
programów profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania
alkoholizmowi
i narkomani, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym, zakup materiałów
o tematyce profilaktycznej (np. filmy, ulotki, broszury), koszty eksploatacyjne.
W realizacji zadania tj. zlotach Abstynentów, imprezach m.in. „Zakończeniu Lata” ,
Memoriale im. Wasińskiego w tenisie stołowym łącznie wzięło udział 86 członków
stowarzyszenia i ich rodziny.
3. Ochotniczą Strażą Pożarną zawarto umowę na kwotę 10.000,00 zł, na zadanie pod
nazwą: „Używkom mówimy NIE!”. Środki z budżetu miasta wydatkowano m.in. na
zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, wynagrodzenie, wynajem
pomieszczeń. W zadaniu udział wzięło 11 osób, przeprowadzono 40 godz.
warsztatów.
Podczas szkolenia uczestnicy mogli rozwijać swoje umiejętności
asertywnej odmowy. Przekazana została wiedza dotycząca różnego rodzaju
uzależnień i ich skutków.
VI. Współpraca pozafinansowa
Oprócz wsparcia finansowego władze samorządowe brały udział
w organizowanych przez stowarzyszenia imprezach i spotkaniach.
Ponadto Miasto Sierpc zapewnia organizacjom pozarządowym wsparcie
poprzez udostępnienie lokali odpowiednich dla rodzaju i zakresu prowadzonej
działalności.
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach
wsparcia, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
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