SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W 2015 ROKU
Program współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 został
zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XLI/291/2014 z dnia 13 listopada
2014 r.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) nie później niż do 31 maja
wójt gminy przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.
W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi określono obszary i zasady
oraz formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, a także następujące
wskaźniki oceny jego realizacji:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;
4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy;
5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn
zależnych od organizacji,
6) beneficjenci zrealizowanych zadań;
7) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach;
8) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje;
9) liczba

projektów

aktów

normatywnych

konsultowanych

przez

organizacje.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostało
sporządzone w oparciu o wymienione wyżej wskaźniki oceny.

Ad. 1 Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert
W roku 2015 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert, dotyczące wsparcie realizacji
zadań publicznych z zakresu:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ad. 2 Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – złożono 6 ofert,
- w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – złożono 2 oferty.
Ad. 3 Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego
W wyniku rozstrzygnięcia konkursów zawarto 8 umów, w tym:
1. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 6 umów na
wsparcie realizacji następujących zadań:
a) „Rozgrywki piłkarskie ligi seniorów, juniorów młodszych, trampkarzy, III liga
kobiet”, realizowane przez GZ LZS w Złejwsi Wielkiej,
b) „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i
aktywizacja sportowa oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
do współzawodnictwa sportowego”, realizowane przez Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Klub Karate Kiritsu w Górsku,
c) „Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo przez UKS Trójka Górsk”, realizowane
przez UKS Trójka Górsk w Górsku,
d) „STOP dla otyłości, START dla aktywności”, realizowane przez Fundację
Akademia Aktywnych w Złejwsi Wielkiej,
e) „Nie kolegów i nikt mnie – kopię piłkę – bo tak chcę”, realizowane przez Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy w Złejwsi Wielkiej,
f) „Popularyzacja sportu na wsi poprzez zajęcia ruchowe i dydaktyczne z młodzieżą
oraz uczestnictwo w piłkarskiej lidze seniorów „B” klasa”, realizowane przez LZS
Przysiek w Przysieku,
2. na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży - 2 umowy na wsparcie:
a) zadania pn. „Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z Gminy Zławieś Wielka”,
realizowanego przez fundację La Soleil w Gutowie,
b) zadania pn. „Obóz Harcerski 30 DHW „SZTURMOWCY”, realizowanego przez
Chorągiew Kujawsko – Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec w
Toruniu.
Ad. 4 Liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy
W roku 2015 nie zawierano umów w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty realizacji
zadania publicznego poza konkursem.
Ad. 5 Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn
zależnych od organizacji
W roku 2015 wszystkie umowy zostały zrealizowane.
Ad. 6 Beneficjenci zrealizowanych zadań
Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
realizowane przez GZ LZS:
- 80 zawodników uczestniczyło w rozgrywkach piłkarskich
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realizowane przez UKS „Trójka” Górsk
- w 2 turniejach piłkarskich uczestniczyło 8 drużyn i 80 dzieci,
- w 8 zawodach sportowych uczestniczyło 50 dzieci,
realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Karate Kiritsu w Górsku:
- 3-osobowa reprezentacja klubu uczestniczyła w Malta Open 2015 International Karate
Championschips WUKF w miejscowości Cottonera na Malcie oraz w Mistrzostwach Europy
Karate WUKF Dzieci, Kadetów oraz Juniorów w miejscowości Herstal w Belgii,
- 90 dzieci uczestniczyło w zajęciach sportowych prowadzonych w czasie roku szkolnego
oraz 24 w zajęciach sportowych prowadzonych w czasie ferii zimowych,
realizowane przez „LZS Przysiek” w Przysieku:
- w turniejach tenisa stołowego i piłki nożnej uczestniczyło od 20 do 60 osób,
- w treningach sportowych uczestniczyło do 18 do 35 osób
realizowane przez Fundację Akademia Aktywnych:
- w programie wzięło udział 36 mieszkańców gminy Zławieś Wielka,
realizowane przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORKAN w Złejwsi Wielkiej:
- 2 razy w tygodniu prowadzono treningi 4 drużyn /2 drużyny dziewczęce i 2 drużyny
chłopców/,
- w rozgrywkach ligowych OZPN brała udział 1 drużyna młodzików,
- 3 drużyny brały udział w turniejach, tj. dziewczęta klas I-III SP, dziewczęta klas IV – VI SP,
chłopcy klas I – III SP.
Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży:
- w ramach wypoczynku letniego, zorganizowanego przez Fundację La Soleil, 12 dzieci
wyjechało do Jantaru. Okres pobytu 26.08. – 30.08.2015 r.
- w obozie harcerskim organizowanym przez Chorągiew Kujawsko – Pomorską ZHP Hufiec
w Toruniu uczestniczyło 30 osób.
Ad. 7 Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach
Na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015
przekazano dotacje w łącznej wysokości 40 000,- zł, z tego na realizację zadań pn.:
1. „Rozgrywki piłkarskie ligi seniorów, juniorów młodszych, trampkarzy, III liga kobiet”–
15 500,- zł, z czego wykorzystano 15 293,- zł, 207,- zł zwrócono do budżetu gminy.,
2. „„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacja
sportowa

oraz

przygotowanie

dzieci

i

młodzieży

uzdolnionej

sportowo

do

współzawodnictwa sportowego” – 9 000,- zł. Dotacja została wykorzystana w całości,
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3. „Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo przez UKS Trójka Górsk” – 8 500,- zł, z tego
wykorzystano 2 565,80 zł, natomiast 5 934,20 zł zwrócono do budżetu gminy,
4. „STOP dla otyłości, START dla aktywności” – 2 500,- zł. Dotacja została wykorzystana
w całości,
5. „Popularyzacja sportu na wsi poprzez zajęcia ruchowe i dydaktyczne z młodzieżą oraz
uczestnictwo w piłkarskiej lidze seniorów „B” klasa” – 2500,- zł, z tego wykorzystano
650,- zł, 1850,- zł zwrócono do budżetu gminy,
6. „Nie kolegów i nikt mnie – kopię piłkę – bo tak chcę” – 2000,- zł, z tego wykorzystano
1889,88 zł, 110,12 zł zwrócono do budżetu gminy.
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży przekazano łącznie
10 000,- zł, w tym na:
1. „Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z Gminy Zławieś Wielka” – 8 000,- zł. Dotację
wykorzystano w całości,
2. „Obóz Harcerski 30 DHW „SZTURMOWCY” – 2 000,- zł. Dotację wykorzystano w
całości.

Ad. 8. Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje
W roku 2015 organizacje nie składały ofert wspólnych.
Ad. 9. Liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje
W roku ubiegłym przeprowadzono konsultacje projektu Programu Współpracy
Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016. W trakcie konsultacji nie
zgłoszono żadnych uwag i opinii.
Inne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
Poza współpracą, wynikającą z realizowanych umów, Gmina wspierała działalność
organizacji pozarządowych, zarówno w formie finansowej jak i pozafinansowej.
Wspieranie to odbywało się głównie poprzez:


udostępnianie pomieszczeń na prowadzenie działalności statutowej następującym
organizacjom: KGW, Stowarzyszenie Promyk Nadziei, Klub Honorowych Dawców Krwi,
Koło Gminne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek
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Wędkarski, Ochotnicze Straże Pożarne, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Sekcja w Złejwsi Wielkiej.
 udostępnianie /bezpłatne lub częściowo odpłatne/ autobusów gminnych na wycieczki i
inne wyjazdy związane z działalnością organizacji:
-

GZ LZS - 12 wyjazdów /954 km / bezpłatnie,

-

Klub Honorowych Dawców Krwi – 2 wyjazdy bezpłatne, łączna ilość kilometrów 407

-

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne -3 wyjazdy
bezpłatne, łącznie 1163 km

-

Koła Gospodyń Wiejskich – 7 wyjazdów na łączna ilość 1717 km, w tym 6 wyjazdów
bezpłatnych i 1 częściowo odpłatny,

-

Koło Emerytów i Rencistów Toporzysko- Czarnowo – 1 wyjazd bezpłatny 332 km,

-

Grupa Wsparcia A.A. START – 2 wyjazdy bezpłatne, łącznie 940 km,

-

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych " Razem dla Przyszłości"- 1 bezpłatny wyjazd
– 271 km,

-

Parafie w: Siemoniu – 1 wyjazd bezpłatny /74 km/ i Złejwsi Wielkiej – 3 wyjazdy
bezpłatne /182 km/,

-

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ORKAN w Złejwsi Wielkiej – 2 wyjazdy
bezpłatne /94 km/.

 dofinansowanie organizacji festynów, zawodów, okolicznościowych spotkań, zlotów
itp. dla następujących organizacji:


Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Złejwsi Wielkiej
Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze w Toruniu
Klub Honorowych Dawców Krwi
Koła Gospodyń Wiejskich w: Rzęczkowie, Łążynie, Siemoniu i Skłudzewie
Polski Związek Wędkarski Koło Gminne Zławieś Wielka,
Polski Związek Kombatantów I Byłych Więźniów Politycznych koło Gminne w Złejwsi
Wielkiej,
Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy Zespole Szkół w
Złejwsi Wielkiej,
Fundacja Leśna Droga w Gutowie
Ochotnicze Straże Pożarne w: Łążynie i Toporzysku,
pomoc w organizacji festynów, spotkań, turniejów, rajdów itp. poprzez bezpłatne
użyczanie sprzętu gminnego, takiego jak: stoły, ławki, scena, nagłośnienie.

Sporządziła: Grażyna Krystosiak
Zławieś Wielka, 25 maja 2016 r.
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