SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organy samorządu terytorialnego
corocznie przygotowują programy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W ramach programu przedstawiono organizacjom zadania w realizację których mogły włączyć się one
jako realizatorzy zadań miejskich. Były to zadania z zakresu pozalekcyjnych zajęć sportowych i objęcia członków
rodzin z problemami uzależnienia pomocą materialną i psychospołeczną.
Zadania dotyczące prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych obejmowały:
1)szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego,
2)szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej.
3)szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej,
4)szkolenie i prowadzenie sekcji młodzieżowych Judo,
5)szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej.
Zadania z zakresu objęcia członków rodzin z problemami uzależnienia pomocą materialną i
psychospołeczną obejmowało: współorganizowanie kolonii terapeutyczno - wypoczynkowych za granicą

dla dzieci z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.
W dniu 27 grudnia 2011 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań: 1, 2, 3 i 4, a w dniu 1 marca
2012 r. na realizację zadania 5 - związanych z prowadzeniem pozalekcyjnych zajęć sportowych. Powyższe
zadania wynikały z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Narkomani w 2012 r, na ich realizację przewidziano dotację w wysokości 90 000 zł.
Do konkursu zgłoszono jedną ofertę na realizację zadania nr 1 zgłosił ją Klub Tenisa Stołowego
Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 19 , na realizację zadania nr 2 wpłynęła jedna oferta. Ofertę zgłosił
Uczniowski Klub Sportowy „MAX BASKET" z Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem, na realizację zadania
nr 3 wpłynęła jedna oferta. Ofertę zgłosił Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNECZKA", na realizację zadania nr
4 wpłynęła jedną oferta. Ofertę zgłosił Klub Sportowy „MINOTAUR” ul. Północna 33, 18-100 Łapy. Jedna
oferta wpłynęła na realizację zadania nr 5, ofertę zgłosił Miejski Klub Sportowy RUCH Wysokie Mazowieckie
ul. 1 Maja 14.
W dniu 1 czerwca 2012 roku ogłoszono konkurs na współorganizowanie kolonii terapeutyczno -

wypoczynkowych za granicą dla dzieci z terenu miasta Wysokie Mazowieckie. Powyższe zadanie
wynikało z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w
2012 r. , na jego realizację przewidziano dotację w wysokości 20 000 zł.
Do konkursu zgłoszono jedną ofertę, zgłosiło ją Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących
Pomocy „Bliżej Ciebie" w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 19.

Powołana przez Burmistrza Miasta komisja przeanalizowała oferty proponując podpisanie umów.

W dniu 10 lutego 2012 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta, a zarządem Klubu Tenisa Stołowego w
Wysokiem Mazowieckiem podpisano umowę na szkolenie i prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa
stołowego, kwota wynikająca z umowy na realizację zadania wyniosła 25 000 zł. Zadanie to realizowane było
poprzez udział w rozgrywkach ligowych oraz w turniejach klasyfikacyjnych i okazjonalnych. Zostało ono
zrealizowane, a przeznaczona na ten cel kwota została wykorzystana.
W dniu 10 lutego 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta, a zarządem UKS
„MAX BASKET" przy Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem, wynikająca z umowy kwota to 10 000 zł.
Zadanie to zostało zrealizowane poprzez prowadzenie dziewczęcych drużyn koszykówki w trzech kategoriach
juniorki, kadetki i młodziczki ich udział w treningach, obozach sportowych i mistrzostwach kraju kategorii
juniorzy. Przeznaczone na ten cel środki zostały wykorzystane.

W dniu 10 lutego 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta, a zarządem UKS
„JEDYNECZKA" w Wysokiem Mazowieckiem, wynikająca z umowy kwota to 20 000 zł. Zadanie to zostało
zrealizowane poprzez prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej i ich udział w treningach, obozach
sportowych i mistrzostwach kraju kategorii juniorzy. Przeznaczone na ten cel środki zostały wykorzystane.

W dniu. 10 lutego 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta, a zarządem

Klubu Sportowy „MINOTAUR” ul. Północna 33, 18-100 Łapy, wynikająca z umowy kwota to

5 000 zł.

Zadanie to zostało zrealizowane poprzez prowadzenie sekcji młodzieżowych Judo w trzech grupach wiekowych i
ich udział w turniejach organizowanych na terenie Województwa Podlaskiego. Przeznaczone na ten cel środki
zostały wykorzystane.
W dniu 26 marca 2012 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta, a Zarządem Miejskiego Klubu Sportowego
RUCH Wysokie Mazowieckie została podpisana stosowna umowa na szkolenie i prowadzenie drużyn
młodzieżowych w ramach rozgrywek piłkarskich. Zadanie to realizowane było poprzez udział drużyn
młodzieżowych w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu województwa. Kwota wynikająca z umowy na realizację
zadania wyniosła 30 000 zł. Zadanie to zrealizowane zostało do końca 2012 roku, a przeznaczone na ten cel
środki wykorzystano.
Ze stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących pomocy „Bliżej Ciebie" w dniu 03 lipca 2012
roku podpisano umowę na współorganizowanie kolonii terapeutyczno - wypoczynkowych za granicą dla

dzieci z terenu miasta Wysokie Mazowieckie. Zadanie powyższe zostało zrealizowane, a środki przeznaczone
na ten cel w wysokości 20 000 zł. zostały wykorzystane.
Ponadto w ramach realizacji Uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Wysokie Mazowieckie wpłynął jeden wniosek.
Wniosek złożył Miejski Klub Sportowy RUCH w Wysokiem Mazowieckiem na „Szkolenie i prowadzenie

drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych piłki nożnej”. Powołana przez Burmistrza Miasta komisja
przeanalizowała ofertę proponując podpisanie umowy z powyższym klubem.
W dniu 26 lipca 2012 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta, a Zarządem Miejskiego Klubu Sportowego
RUCH Wysokie Mazowieckie została podpisana stosowna umowa na szkolenie i prowadzenie drużyny seniorów
i drużyn młodzieżowych w ramach rozgrywek piłkarskich. Zadanie to realizowane było poprzez udział drużyny
seniorów i drużyn młodzieżowych w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu województwa. Kwota wynikająca z
umowy na realizację zadania wyniosła 100 000 zł. Zadanie to zrealizowane zostało do końca 2012 roku, a
przeznaczone na ten cel środki wykorzystano.
-Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NATURA" udostępniono pomieszczenia w
Gimnazjum na prowadzenie -warsztatów terapii osób niepełnosprawnych.
-Nieodpłatnie udostępniono lokal w Miejskim Ośrodku Kultury na działalność

statutową

Uniwersytetowi Trzeciego Wieku.
-Polskiemu Związkowi Niewidomych, Koło Terenowe udostępniono nieodpłatnie pomieszczenia na
zorganizowanie uroczystych spotkań.
-Miejskiemu Klubowi Sportowemu RUCH oddano w użyczenie stadion miejski.
-Klubowi Rodzin Abstynenckich „Łabędź" udostępniono nieodpłatnie pomieszczenie w Miejskim
Ośrodku Kultury na prowadzenie działalności statutowej oraz wsparcie finansowe Klubu Rodzin

Abstynenckich „Łabędź”: w organizacji uroczystości z okazji XVI rocznicy powstania klubu, opłata za
usługi telefoniczne, zakup artykułów biurowych i środków czystości.
-Towarzystwu Przyjaciół Miasta udostępniono nieodpłatnie pomieszczenie na działalność statutową
oraz na prowadzenie „Izby Ziemi Wysokomazowieckiej".
-Stowarzyszeniu na rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie" wynajęto pomieszczenia na
siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury oraz pomieszczenie magazynowe na dworcu PKS i w budynku przy ul.
Armii Krajowej 1.
Należy stwierdzić, że współpraca organów miasta Wysokie Mazowieckie z organizacjami
pozarządowymi przebiegała prawidłowo.

