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ZREALIZACJI PROGRAMU WSP6LPRACY

GMENY STRZELCE WIELKIE

Z ORGANIZACJAMIPOZARZ4DOWYMI ORAZINNYMIPODMIOTAMI

PROWADZ^CYMI DZIALALNOSC POZYTKU PUBLICZNEGO

w 2012 ROKU.

Zgodnie z art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o dziaialnosci pozytku publicznego

i wolontariacie (Dz. U. z 2010r.nr 234 poz.1536 z pozniejszymi zmianami) przedkladam Radzie

Gminy Strzelce Wielkie sprawozdanie za rok 2012 z realizacji rocznego Programu Wspolpracy

gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarzajiowymi wymienionymi w art.3 ust.3 ustaw}'.

0 dziaialnosci pozytku publicznego i wolontariacie.

Wyznaczono konsultacje \ formie \vyrazania piseiTinej opinii w danej kwestii w dniach

21.11.2012-28.11.2012r.0pini$ mozna bylo skladac w pok. Nr 5 Urz^du Gminy; droga^pocztowa^

1 droga^ elektroniczna_. Konsultacje przeprowadzone bytywdniach 21.10.2011r. - 28.10.2011r.

Forma_ przeprowadzenia konsultacji bylo zamieszczenie Informacji Wojta Gminy o podejmowanych

konsultacjach \vrazzprojektemProgramu wspolpracy z organizacjami pozarzajdo\vymi

i podmiotami Vvymienion^Tni w art.3 ust.3 ustawy o dziaialnosci poz^ku publicznego

i o wolontariacie na 2012r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogloszen

Urz^du Gminy Strzelce Wielkie w celu wyrazania opinii w sprawie b^da_cej przedmiotem

konsultacji. W wyznaczonym terminie nie zgloszono zadnych pisemnych opinii.

Do projektu Programu nie wniesiono uwag .

Prz>rj?ty uchwala_Nr VIII/65/11 Rady Gminy w Strzelcach Wielkich z dnia 02 listopada 2011

roku Program Wspolpracy gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarzajiowymi oraz innymi

podmiotami prowadza_cymi dzialalnosc pozj'tku publicznego na rok 2012 okreslil zakres zadaii

przewidzianych do realizacji przy udziale podmiotow prowadzajcych dzialalnosc pozytku

publicznego.



Do priorytetowych zadan publicznych. ktore byly realizowane w roku 2012 przy wspolpracy

gminy z organizacjami pozarzajdowymi naleza_zadania z zakresu:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod mlodziezy i doroslych poprzez szkolenie,

organizacj^ i udzial w imprezach sportowo — rekreacyjnych, rozgrywkach.

- przeciwdzialanie patologiom spolecznym poprzez realizacje_ zadan Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych na rok 2012,

- wspieranie integracji spolecznej osob zagrozonych wykluczeniem spolecznym,

- realizacja zadan samorzajdu Gminy w zakresie przeciwdzialania narkomanii.

W 2012 roku wspierano realizacje_ zadan publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Realizowane w tym trybie zadania obejmowaly upowszechnianie kultury fizycznej . Wydatkowana

kwota przez gmine_ Strzelce Wielkie na wspieranie zadan publicznych z zakresu kultury fizycznej

zleconym dla dwoch organizacji pozarza_dowych i wyniosla 80.000,00 zl. W ramach tych srodkow

dotacje_ otrzymaly:

- Gminny Ludo\vy EClub Sporto\v)' w Strzelcach Wielkich w kwocie 60.000,00 zl na szkolenie,

organizowanie i udzial w rozgrywkach sporto\vych dzieci i mlodziezy w zakresie pilki noznej

w solectwie Strzelce Wielkie stworzenie warunkow do rozwoju uprawianych dyscyplin sportu oraz

utrzymanie obiektu sportowego.

- Ludowy Zespol Sportowy „ Rohiik ,. w Skapej w kwocie 20.000,00 zl na zdanie na szkolenie,

organizowanie i udzial w rozgrywkach sportowych dzieci i mlodziezy w zakresie pilki noznej

w solectwie Skapa, stworzenie warunkow do rozwoju uprawianych dyscyplin sportu oraz utrzymanie

boiska sportowego.

Oba te stowarzyszenia pozyskiwaly dziejd swoim staraniom wsparcie finansowe od sponsorow

pry\vatnych i firm, oraz \\Tiiosl}' niemaly wklad wrealizacje_zamierzonychprojektow- zadan.

Z jednej strony byly to zaangazowanie i kreat^vnosc z drugiej zas \v)'mierne srodki finansowe,

a takze wklad pozafinansowy, czyli glownie aktywnosc osob zaangazowanych tzw. wolontariuszy,

wzajemnie informowano si^ o planach i kierunkach dzialania .

Nadmienic nalez}', ze oprocz srodkow przeznaczonych dla organizacji pozarzajio\vych, w tym dla

LZS-6w w formic dotacji, \v>fdatkowano jeszcze z budzetu gminy i funduszu soleckiego s'rodki na

laj:zna_ kwot^ 359.681,66 zl na roboty przy budowie inwestycji jakim byla budowa zaplecza

socjalnego dla sportowcow na stadionie w Strzelcach Wielkich, roboty ziemne przy boisku

sportowym Wiewcu, utrzymanie boiska sportowego w Woli Wiewieckiej
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i oplacenie ubezpieczenia sportowcow i kibicow kwotq. 1.800 zl.

Organizacje pozarzajdowe i podmioty prowadz^ce dzialalnosc pozytku publicznego mialy udzielanq.

pomoc:

- dla organizowania otwartych spotkan, ktorych tematyka wia^ze si? z Programem Wspolpracy

z Organizacjami Pozarzajdowymi, mogly korzystac nieodplatnie z lokali ( wynajem sail posiedzen

w Urz?dzie Gminy w Strzelcach Wielkich na roznego rodzaju spotkania, narady , szkolenia ), sali

gimnastycznej pod przygotowywania si? do rozgrywek oraz nieruchomosci komunalnych na

preferencyjnych warunkach (udost?pnienie lokalu po bylej siedzibie PZD dla harcerzy.)oraz zakup

strojow harcerskich nakwot? 1.641 zl

Do dyspozycji organizacji pozarzadowych znajdowaly si? w 2012 roku wzorem lat ubieglych

dziatki pod boiskami sportowymi w Woli Wiewieckiej, Skaj)ej, Wistce. Udzielono rowniez pomocy

oraz konsultacji dotyczq.cych procedury ofert do konkursu ,atakze procedury ubiegania si?

i rozliczania dofmansowania z budzetu gminy Strzelce Wielkie.

Do innych wsparc ze strony gminy realizacji zadari publicznych przy udziale organizacji

pozarzajdowych wymienic nalezy :

- wydatki zwi^zane na oplacenie kapelmistrza orkiestry d?tej w Strzelcach Wielkich,

prowadz^cego zespol „ Jankowskie Wolanki" i prowadza^cej grup? mazoretek - 58.260,00zl, oraz

optacenie koordynatora ds. wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi wkwocie 14.279,70 zl

- zakup akcesoriow do instrumentow muzycznych dla mlodziezowej i d?tej orkiestry w Strzelcach

Wielkich ,cz?sciowy zakup strojow dla zespolu,,Jankowskie Wolanki „- na kwot? zl 17.787,88 zl

- wydatki na promocj? gminy poprzez wyjazdy na konkursy (nagranie plyty Orkiestry D?tej w

Strzelcach Wielkich ,naprawa instrumentow . uslugi transportowe , diety ) orkiestry i zespolu

,,Jankowskie Wolanki „ nala_czna_ kwot? -37.615,82 zl

- wspierano inicjatywy zwi^zane z ochronq. i promocja^ zdrowia ,poprzez rozplakatowywanie

infonnacji o majaj^ych si? odbyc badaniach profilaktycznych : mammografii, badan shichu ,

dozymetrii ,po przez przesylanie kurend do soltysow ,

- udzielono pomocy w formie zakupu artykulow na kwot? 630 zl dla czlonkow Polskiego

Zwiajzku Niewidomych - Zarzqd Kola wPaj?cznie,

- wspierano finansowo organizowane imprezy okolicznosciowe( Dzien Babci i Dziadka, Dzien

Kobiet, Dzien Matki , Andrzejki , bale karnawalowe), oraz zakup nagrod na roznego rodzaju

konkursy i akcje promuj^ce gmin? .



- tworzono waruiiki do rozwoju roznych dyscyplin tj. pilka nozna , pilka siatkowa, plywanie,

tenis ( zawarcie umowy na powszechnq. nauk$ plywania klasach I- III z Mi^dzyszkolnym

Uczniowskim Klubem Sportowym „ Meduza" - platne ze srodkow kazdej szkoly dwa razy

w roku) ,

-wspierano inicjatywy zwiajzane z ekologiq. i ochronq. srodowiska poprzez udzial uczniow

w konkursie ekologicznym orazpomoc przy organizacji akcji „ Sprzatanie swiata,

- w dziedzinie poprawy bezpieczenstwa publicznego mieszkancow gminy wsparciem byt zakup

nagrod dla dzieci uczestnicza^cych w konkursie plastycznym w szkolach z terenu gminy

i Gimnazjum w Strzelcach Wielkich , oraz spotkania Przedstawicieli Komendy Powiatowej

Policji wPaj^cznie natemat bezpieczenstwa oraz pogadanki naktorych informowano

o skutkach stosowania roznego rodzajuuzywek ,

Opracowala : Danuta Krawczyk
Danitld-'KrawL-yk \ / f'S I ~T

Strzelce Wielkie , dn.Ol.03.2013 r. /anuflz Komfar


