2

3
Załącznik
do uchwały nr V/32/11
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 24 marca 2011 r.

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 r.

I. Wstęp.
Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o „Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2010 r.” i zostanie podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej

Biuletynu

Informacji

Publicznej

Gminy

Sędziejowice

-

www.bip.gminasedziejowice.pl . i na stronie gminy - www.gminasedziejowice.eu.

II. Otwarte konkursy ofert.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz z § 7 programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2010 r. ogłoszono otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2010 r. realizacji zadań publicznych:
1) 6 kwietnia 2010 r. w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez
organizację różnych form wypoczynku letniego;
2) 8 kwietnia 2010 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - popularyzacja
sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Sędziejowice.
2. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji zadań publicznych w otwartych
konkursach ofert wyniosły 41.000 zł, w tym:
- w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych
form wypoczynku letniego - 20.000 zł;
- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - popularyzacja sportu i rekreacji wśród
mieszkańców gminy Sędziejowice - 21.000 zł.
3. Wójt Gminy Sędziejowice zarządzeniem nr 296/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. powołał
komisję konkursową do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych w 2010 r.
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W dniu 26 kwietnia 2010 r. komisja konkursowa przedłożyła Wójtowi Gminy propozycje
wyboru podmiotów, które mogą uzyskać dotacje na wsparcie w 2010 r. zadań publicznych.
Zarządzeniem nr 301/10 z dnia 11 maja 2010 r. Wójt Gminy Sędziejowice przyznał dotacje
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2010 r.:
- dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „SUKCES” przy Zespole Szkół
w Marzeninie w kwocie 6.300 zł na wsparcie zadania - organizacja czynnego wypoczynku
w formie kolonii w Rudawce Rymanowskiej w okresie 26.06.2010 r. - 1.07.2010 r.;
- dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „SUKCES” przy Zespole Szkół
w Marzeninie w kwocie 7.000 zł na wsparcie zadania w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji
wśród mieszkańców gminy Sędziejowice w okresie od 15.06.2010 r. do 15 grudnia 2010 r.
4. Wójt Gminy zarządzeniem nr 302/10 z dnia 17 maja 2010 r. ogłosił otwarte konkursy
ofert na wsparcie w 2010 r. zadań publicznych, ponieważ w budżecie pozostały środki w kwocie
27.700 zł z podziałem na:
- w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych
form wypoczynku letniego w kwocie 13.700 zł;
- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - popularyzacja sportu i rekreacji wśród
mieszkańców gminy Sędziejowice w kwocie 14.000 zł.
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. przedłożyła propozycje wyboru
podmiotów, które mogą uzyskać dotacje na wsparcie w 2010 r. zadań publicznych.
Zarządzeniem nr 319/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. Wójt Gminy Sędziejowice przyznał dotacje
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2010 r.:
- dla Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Gminy Sędziejowice w kwocie 13.000 zł na
wsparcie zadania - organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego w Gdyni w okresie od 27
czerwca 2010 r. do 10 lipca 2010 r.;
- dla Ludowego Klubu Sportowego w Sedziejowicach w kwocie 8.000 zł na wsparcie zadania
w zakresie popularyzacji piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Sędziejowice w okresie od
1.06.2010 r. do 30 listopada 2010 r.
Z ogólnej kwoty 27.700 zł przydzielono dotacje w kwocie 21.000 zł, pozostały w budżecie
środki w kwocie 6.700 zł.
Żaden podmiot, który otrzymał dotację na wsparcie w 2010 r. zadań publicznych nie został
wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.
III. Pozostałe formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
1. Zgodnie § 8 programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r. oprócz
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wspierania zadań publicznych w formie otwartych konkursów ofert, samorząd określił inne
zadania priorytetowe, które zrealizowano w 2010 r.
2. Ze środków na realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na 2010 r.:
1) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie
zajęć sportowych i kulturalnych;
2) organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, podejmowanie zadań z zakresu
krajoznawstwa.
3) Na rzecz osób niepełnosprawnych 8 stycznia 2010 r. Towarzystwo Społeczno - Kulturalne
Gminy Sędziejowice wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
w

pomieszczeniach

Środowiskowego

Domu

Samopomocy

zorganizował

„Choinkę

Noworoczną” dla 30 dzieci do 15 roku życia z różnymi dysfunkcjami narządów ruchu, mowy,
słuchu, z zespołem Downa. Dzieci uczestniczyły w imprezie wraz z rodzicami. Czas im umilał
klaun i Mikołaj, który wręczał paczki ze słodyczami, a rodzicom paczki żywnościowe. Produkty
na paczki zostały zebrane podczas przedświątecznej akcji „Podziel się posiłkiem”;
4) W ramach wspierania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami w okresie 4 - 6 czerwca 2010 r. na zaproszenie wójta
zaprzyjaźniowej gminy Varsány z Węgier gościła 40 - osobowa delegacja z naszej gminy.
W skład delegacji weszli przedstawiciele samorządu gminnego i Strażacka Orkiestra Dęta
„Druh”, którzy zaprezentowali się podczas Wojewódzkiego Agroturystycznego Festiwalu
„Smaki i Gusta”. Przygotowano stoisko gastronomiczne, na którym prezentowano wyroby
wędliniarskie i cukiernicze producentów z naszej gminy.

Sędziejowice, 10.03.2011 r.
Opracowała
Urszula Pasowska

