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         Sadowne, 20.03.2016r. 

 

Or. 524.02.2017 

         Przewodniczący Rady Gminy
        Sadowne   
     

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego        
na rok 2016 

Rada Gminy Sadowne uchwałą Nr XIV/55/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku przyjęła 
„Program współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, określający 
kierunki oraz formy współdziałania samorządu z w/w organizacjami. Projekt programu został 
poddany konsultacji społecznej zgodnie z uchwałą Nr XLII/205/2010 Rady Gminy Sadowne 
z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Program ma za zadanie regulować współpracę pomiędzy samorządem Gminy Sadowne,  
a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, określa cele, zakres i formy tej współpracy. Program w szczególności sprzyja 
kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą, a w/w organizacjami, 
rozwojowi tych organizacji, stwarza mieszkańcom gminy szansę poszerzenia aktywności 
społecznej, a także umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych na rzecz organizacji 
pozarządowych. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu określona 
została w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na rok 2016 i wynosiła ona 70 000 zł. 

Wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach programu rozpoczęło się w dniu  
16 lutego 2016 roku ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 w Gminie Sadowne. Ogłoszenie 
ukazało się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu, na tablicy ogłoszeń urzędu i na 
stronie internetowej urzędu. Konkurs miał na celu wyłonienie ofert i wsparcie organizacji7 
pozarządowych w realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu. Realizacja tych zadań miała podnieść aktywność fizyczną mieszkańców oraz 
poprawić warunki do jej rozwijania. Cele te miały być osiągnięte poprzez: 

1) upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych – organizowanie i udział  
w imprezach sportowych, rekreacyjnych, zawodach, rozgrywkach, turniejach  
i pokazach z różnych dziedzin sportu; 

2) organizowanie treningów, zajęć sportowo – rekreacyjnych. 
Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród 

mieszkańców Gminy Sadowne w roku 2016 została przeznaczona kwota w łącznej wysokości 
70 000 zł. 
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Termin przyjmowania ofert upływał w dniu 9 marca 2016 roku. Do tego dnia wpłynęło 13 
ofert na wpieranie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

W celu oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie Zarządzeniem  
Nr 10/2016 Wójta Gminy Sadowne z dnia 10 lutego 2016 r. powołana została Komisja 
Konkursowa w skład, której wchodzili pracownicy Urzędu Gminy. Po przeprowadzeniu 
analizy ofert komisja stwierdziła, że wszystkie oferty odpowiadają warunkom określonym 
przez ustawę oraz ogłoszenie o konkursie, w związku z czym zostały zawarte umowy na 
wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej  
i sportu w roku 2016 w Gminie Sadowne z następującymi podmiotami: 

 
1. KS „WICHER” SADOWNE, który otrzymał dotację w wysokości 40 000 zł na 

zadanie pn. „Wsparcie działalności szkoleniowo- sportowej i rekreacyjnej klubu,  
w tym sekcji piłkarskiej, siatkarskiej i rowerowej”. Umowa została zawarta w dniu 
11.04.2016 r.  
 

2. UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY działający przy Gimnazjum 
Publicznym w Sadownem, który otrzymał dotację w wysokości 7 000 zł na zadanie 
pn. „W wonnym czasie wgrywam tańczę oraz pływam”. Umowa została zawarta w 
dniu 11.04.2016 r. Odsetki bankowe wyniosły1,90 zł i wydatkowane je na 
prowadzenie rachunku bankowego. 
 

3. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY działający przy Szkole Podstawowej  
w Sadownem, który otrzymał dotację w wysokości 2 000 zł na zadanie pn. „Zajęcia 
sportowo rekreacyjne”. Umowa została zawarta w dniu 25.04.2016 r.  
 

4. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY działający przy Szkole Podstawowej  
w Sadownem, który otrzymał dotację w wysokości 5 000 zł na zadanie pn. „Wyjazdy 
na basen”. Umowa została zawarta w dniu 25.04.2016 r. Odsetki bankowe wyniosły 
0,73 zł. 
 

5. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ORZEŁEK”, które otrzymało dotację w 
wysokości 1 500 zł na zadanie pn. „Delfinki z Orzełka”. Umowa została zawarta w 
dniu 06.04.2016 r. 

 
6. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ORZEŁEK” które otrzymało dotację w 

wysokości 1 000 zł na zadanie pn. „Piłkarzyki”. Umowa została zawarta w dniu 
06.04.2016 r.  

 
7. UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY GRABINY, działający przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach, który otrzymał dotację w wysokości 2 700 zł 
na zadanie pn. „Taniec i woda sprawności doda”. Umowa została zawarta w dniu 
11.05.2016 r. Odsetki bankowe wyniosły 0,22 zł. 

 
8. UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY GRABINY, działający przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach, który otrzymał dotację w wysokości 1 300 zł 
na zadanie pn. „Aktywny, zdrowy, szczęśliwy rodzic”. Umowa została zawarta w dniu 
11.05.2016 r. Odsetki bankowe wyniosły 0,22 zł. 

 
9. SADOWIEŃSKI KLUB ROWEROWY, działający przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sadownem, który otrzymał dotacje w wysokości 2 500 zł na 
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zadanie pn. „Rowerem przez Polskę. Rajdy rowerowe i obozy turystyczno-
krajoznawcze dla dzieci i młodzieży”. Umowa została zawarta w dniu 01.04.2016 r. 

 
10. STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE DZIAŁAM, działające przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, które otrzymało dotację  
w wysokości 2  500 zł na zadanie pn. „Obóz kondycyjny dla młodzieży”. Umowa 
została zawarta w dniu 25.04.2016 r.  

 
11. PRZYSZKOLNE STOWARZYSZENIE „WSZYSCY RAZEM”, działające przy 

Szkole Podstawowej w Kołodziążu, które otrzymało dotację w wysokości 1 500 zł na 
zadanie pn „Zajęcia rytmiczno taneczne”. Umowa została podpisana w dniu 
06.04.2016r.  

 
12. PRZYSZKOLNE STOWARZYSZENIE „WSZYSCY RAZEM”, działające przy 

Szkole Podstawowej w Kołodziążu, które otrzymało dotację w wysokości 1 000 zł na 
zadanie pn „Zajęcia fitness dla dzieci”. Umowa została podpisana w dniu 06.04.2016r.  
 

13. Brokowski Klub Karate KYOKUSHINKAI „Rozwój i szkolenie w zakresie karate dla 
dzieci”, które otrzymało dotację w wysokości 2 000,00zł . Umowa została podpisana 
w dniu 06.04.2016r.  

 
Suma dotacji przyznanych w wyniku konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

wyniosła 70 000 zł. Wszystkie podmioty biorące udział w konkursie złożyły sprawozdania  
z realizacji poszczególnych zadań publicznych w przewidzianym terminie. Analiza 
sprawozdań końcowych, złożonych przez wszystkie podmioty biorące udział w konkursie  
w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania pozwoliła stwierdzić, że przyznana kwota 
dotacji tym podmiotom została wykorzystana zgodnie z zakresem i warunkami określonymi  
w umowie, w związku z czym nie zaszła konieczność wezwania do zwrotu dotacji. 

 
 
 
         
 
         Podinsp.ds.obsługi  

         RG i Spraw Wojskowych 
 
         Anna Stawiarz 


