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SPRAWOZDANIE

ZREALIZACJI PROGRAMU WSPOtPRACY GMINY STRZELCE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI

POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAM1 PROWADZACYMI DZIAtALNOSt POZYTKU

PUBLICZNEGO w 2013 ROKU.

Zgodnie z art.Sa ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o dziatalnosci pozytku publicznego

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

Gminy Strzelce Wielkie sprawozdanie za rok 2013 z realizacji rocznego Programu Wspotpracy gminy

Strzelce Wielkie z organizacjami pozarzqdowymi wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy

0 dziatalnosci pozytku publicznego i wolontariacie.

Wyznaczono konsultacje w formie wyrazania pisemnej opinii w danej kwestii w dniach

16.10.2012 do 22.10.2012r.Opinie_ mozna byto sktadac w pok. Nr 5 Urze_du Gminy, droga_ pocztowa.

1 drogq elektroniczn$ .

Forma, przeprowadzenia konsultacji byto zamieszczenie Informacji Wojta Gminy o podejmowanych

konsultacjach wraz z projektem Programu wspotpracy z organizacjami pozarzqdowymi

i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie na 2013r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogtoszeh

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

konsultacji. W wyznaczonym terminie nie zgtoszono zadnych pisemnych opinii.

Do projektu Programu nie wniesiono uwag .

Przyj^ty uchwata. Nr XIV/119/2012 Rady Gminy w Strzelcach Wielkich z dnia 31 pazdziernika

2012 roku Program Wspotpracy gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarzqdowymi oraz

innymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc pozytku publicznego na rok 2013 okreslit zakres

zadan przewidzianych do realizacji przy udziale podmiotow prowadz$cych dziatalnosc pozytku

publicznego.

Do kluczowych zadan publicznych, ktore byty realizowane w roku 2013 przy wspotpracy

grainy z organizacjami pozarza_dowymi nalezaty zadania z zakresu:



- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod mtodziezy i dorostych poprzez szkolenie,

organizacj^ i udziat w imprezach sportowo - rekreacyjnych, rozgrywkach.

- przeciwdziatanie patologiom spotecznym poprzez realizacje. zadan Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na rok 2013,

- wspieranie integracji spotecznej osob zagrozonych wykluczeniem spolecznym,

- realizacja zadan samorzqdu Gminy w zakresie przeciwdziatania uzaleznieniom,

- wspieranie inicjatywy spotecznej zwiqzanej z ochrona^ i promocjq zdrowia.

W 2013 roku wspierano realizacja zadan publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Realizowane w tym trybie zadania obejmowaty upowszechnianie kultury fizycznej . Wydatkowana

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

zleconym dia dwoch organizacji pozarzqdowych i wyniosta 95.000,00 zt. W ramach tych srodkow

dotacj^ otrzymaty:

- Gminny Ludowy Klub Sportowy w Strzelcach Wielkich w kwocie 70.000,00 zt na szkolenie,

organizowanie i udziat w rozgrywkach sportowych dzieci i mtodziezy w zakresie pitki noznej

wsotectwie Strzelce Wielkie stworzenie warunkow do rozwoju uprawianych dyscyplin sportu oraz

utrzymanie obiektu sportowego.

- Ludowy Zespot Sportowy „ Rolnik „ w Ska_pej w kwocie 25.000,00 zt na zadanie na szkolenie,

organizowanie i udziat w rozgrywkach sportowych dzieci i mtodziezy w zakresie pitki noznej

w sotectwie Ska^pa, stworzenie warunkow do rozwoju uprawianych dyscyplin sportu oraz

utrzymanie boiska sportowego.

Oba te stowarzyszenia pozyskiwaty dzie^ki swoim staraniom wsparcie finansowe od sponsorow

prywatnych i firm, oraz wniosty niematy wktad w realizacja zamierzonych projektow- zadan.

Z jednej strony byty to zaangazowanie i kreatywnosc z drugiej zas wymierne srodki finansowe,

a takze wktad pozafinansowy, czyli gtownie aktywnosc osob zaangazowanych tzw. wolontariuszy,

wzajemnie informowano sie_ o planach i kierunkach dziatania .

Nadmienic nalezy, ze oprocz srodkow przeznaczonych dia organizacji pozarza_dowych, w tym dia

LZS-ow wformie dotacji, wydatkowano jeszcze ze srodkow tzw . korkowego kwot$ 2.063zt na

art. sportowe i 2.000 zt na umundurowanie harcerzy , wydatkowano rowniez kwot$ 5.000 zt dia

Kota nr 7 Zwia_zku Emerytow i Rencistow w Strzelcach Wielkich na dofinansowanie

wypoczynku.

Wydatkowano rowniez 1.800 zt na optacenie ubezpieczenia sportowcow i kibicow .
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Organizacje pozarza_dowe i podmioty prowadzqce dziatalnosc pozytku publicznego miaty udzielana.

pomoc:

- dla organizowania otwartych spotkari, ktorych tematyka wiajze sie_ z Programem Wspotpracy

z Organizacjami Pozarzqdowymi, mogty korzystac nieodptatnie z lokati ( wynajem sali posiedzeri w

Urze_dzie Gminy w Strzelcach Wielkich na roznego rodzaju spotkania, narady , szkolenia ), sali

gimnastycznej pod przygotowywania si§ do rozgrywek .

Do dyspozycji organizacji pozarza_dowych znajdowaty sie. w 2013 roku wzorem lat ubiegtych dziatki

pod boiskami sportowymi w Woli Wiewieckiej, Ska_pej, Wistce. Udzielono rowniez pomocy oraz

konsultacji dotycza.cych procedury ofert do konkursu ,a takze procedury ubiegania si§

i rozliczania dofinansowania z budzetu gminy Strzelce Wielkie.

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

pozarza_dowych wymienic nalezy :

- wsparcie kwotq 490 zt Fundacji „ Dar Serca" poprzez zakup ksi^zeczek z bajkami dla dzieci

przedszkolnych .

-wsparcie kwotq 400ztzawodow W^dkarskich PZW o Puchar Tygodnika IPP

- wydatki zwia_zane na optacenie kapelmistrza orkiestry d^tej w Strzelcach Wielkich,

prowadz^cego zespot „ Jankowskie Wolanki" i instruktorki prowadzqcej grup^ Mazoretek na

ta_czn$ kwot^ 68.040 zt;

- wydatki na promocje. gminy poprzez wyjazdy na konkursy, naprawa instrumentow ,ustugi

transportowe , diety orkiestry i zespotu ,,Jankowskie Wolanki",

- wspierano inicjatywy zwiqzane z ochronq i promocja. zdrowia 7poprzez rozplakatowywanie

informacji o majqcych si^ odbyc badaniach profilaktycznych : mammografii, badah stuchu ,

dezymetrii .poprzez przesyianie kurend do sottysow i rozwieszanie plakatow .

- wspierano finansowo organizowane imprezy okolicznosciowe , konkursy i akcje promuj^ce

gmine..

-tworzono warunki do rozwoju dyscypliny sportu jakim jest p^ywanie poprzez zawarcie umowy

na powszechnq nauke. ptywania klasach I- III z Mi^dzyszkolnym Uczniowskim Klubem

Sportowym „ Meduza"- ptatne ze srodkow kazdej szkoty dwa razy

w roku),



-wspierano inicjatywy zwigzane z ekologiq i ochrona, srodowiska poprzez udziat uczniow ze

Szkot Podstawowych z terenu gminy w konkursie ekologicznym oraz pomoc przy organizacji akcji

„ Sprz^tanie swiata,

Opracowata : Danuta Kraw^zjyk

(g/K\Danu

Strzelce Wielkie, dn.11.03.2014 r.


