SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W 2017 ROKU
Program współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 został zatwierdzony
Uchwałą Rady Gminy Zławieś Nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23
listopada 2016 r.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) 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 2017 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 3 oferty.
Ad. 3 Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego
W wyniku rozstrzygnięcia konkursów zawarto 8 umów, w tym:
- na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 5 umów
- na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży - 3 umowy.
W związku z przyznaniem dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana jedna z organizacji
odstąpiła od zawarcia umowy.

Ad. 4 Liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy
W roku 2017 zawarto 1 umowę w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Ad. 5 Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn
zależnych od organizacji
W roku 2017 wszystkie umowy zostały zrealizowane.
Ad. 6 Beneficjenci zrealizowanych zadań
Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. „Rozgrywki piłkarskie ligi seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, rajdy
rowerowe, tenis stołowy” - realizowane przez GZ LZS w Złejwsi Wielkiej:
1) w rozgrywkach piłkarskich uczestniczyło 60 zawodników,
2) w rajdach rowerowych wzięło udział 50 osób,
3) w rozgrywkach tenisa stołowego uczestniczyło 20 osób,
2. „Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo UKS „Trójka” Górsk w 2017 roku”,
realizowane przez UKS „Trójka” Górsk:
1) ok. 100 dzieci uczestniczyło w zajęciach pozalekcyjnych z kolarstwa i piłki nożnej,
2) w turniejach piłkarskich uczestniczyło 167 dzieci,
3) w obozie sportowym uczestniczyło 21 dzieci,
3. „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:
1) w zajęciach sportowych, specjalistycznych zajęciach korekcji wad postawy, treningach
karate sportowego uczestniczyło 70 dzieci i młodzieży,
2) w obozie sportowym uczestniczyło 18 dzieci,
3) przedstawiciele klubu brali udział w Mistrzostwach Świata Karate WUKF 2017 – Cluż
Napoka w Rumunii oraz w 8 zawodach sportowych, w tym 4 międzynarodowych,
4. „Rozwijanie talentu sportowego i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenu
wiejskiego poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach OZPN i innych”, realizowane przez
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” w Złejwsi Wielkiej:
1) uczestnicy rozgrywek ligi OZPN w kategorii Orlik i Młodzik,
2) uczestnicy Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku (w każdej kategorii),
3) uczestnicy Ogólnopolskiego Turnieju w Głuchołazach
4) uczestnicy innych turniejów sportowych,
łącznie 73 zawodników,
5. „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez trening karate”, realizowane przez Klub
Karate Tradycyjnego „Kumade” w Toruniu – w treningach karate uczestniczyło 47 dzieci,
w tym 19 dzieci w wieku przedszkolnym,
6. „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa Poziom Pierwszy – Upowszechnianie Sportu w
Szkółkach Kolarski województwa Kujawsko – Pomorskiego”, realizowane przez
Autonomiczną Ludową Kolarską Sekcję „Stal” w Grudziądzu – szkoleniem sportowym w
kolarstwie objęto 15 osób,
Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży:

1. „Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z gminy Zławieś Wielka”, realizowane przez
fundację La Soleil w Gutowie – 15 dzieci i młodzieży,
2. „Z muzyką po górach”, realizowane przez fundację Grajmy Razem w Złejwsi Małej - 13
dzieci i młodzieży,
3. „Obóz harcerski 30 Drużyny Harcerskiej w Złejwsi Wielkiej”, realizowane przez
Chorągiew Kujawsko Pomorską ZHP Hufiec Toruń – 30 uczestników.
Ad. 7 Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach
Zadania z zakresu upowszechnia kultury fizycznej i sportu
Kwota
dotacji

Uwagi

Gminne Zrzeszenie
LZS w Złejwsi
Wielkiej

16 500,- zł

Niewykorzystana
kwota dotacji –
333,06 zł

Uczniowski Klub
Sportowy Trójka
Górsk

15 000,- zł

Niewykorzystana
kwota dotacji –
1110,59 zł

Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej
Klub Karate Kiritsu w
Górsku

8 000,- zł

-

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
„ORKAN” w Złejwsi
Wielkiej

6 500,- zł

Niewykorzystana
kwota dotacji –
74,17 zł

5.

Rozwój fizyczny dzieci i
młodzieży poprzez trening karate

Klub Karate
Tradycyjnego Kumade
w Toruniu

2 000, zł

-

6.

Narodowy Projekt Rozwoju
Kolarstwa Poziom Pierwszy –
Upowszechnianie Sportu w
Szkółkach Kolarski województwa
Kujawsko – Pomorskiego

Autonomiczna
Ludowa Kolarska
Sekcja „Stal” w
Grudziądzu

3 920,- zł

zadanie zlecone
w trybie art. 19a
ustawy

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa zadania
Rozgrywki piłkarskie ligi
seniorów, juniorów starszych,
juniorów młodszych, rajdy
rowerowe, tenis stołowy
Szkolenie dzieci uzdolnionych
sportowo UKS „Trójka” Górsk w
2017 roku
Szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w celu ich rozwoju
fizycznego i aktywizacja
sportowa oraz przygotowanie
dzieci i młodzieży uzdolnionej
sportowo do współzawodnictwa
sportowego
Rozwijanie talentu sportowego i
wyrównywanie szans dzieci i
młodzieży z terenu wiejskiego
poprzez szkolenie i udział w
rozgrywkach OZPN i innych

Realizator zadania

51 920,- zł

Razem

Zadania z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
Lp.

Nazwa zadania

1.

Aktywny wypoczynek dzieci
i młodzieży z gminy Zławieś Wielka

2.

Z muzyką po górach

3.

Obóz harcerski 30 Drużyny

Realizator zadania
Fundacja La Soleil w
Gutowie
fundacja Grajmy
Razem w Złejwsi
Małej
Chorągiew Kujawsko

Kwota
dotacji

Uwagi

9 000,- zł

-

5 000,- zł

-

6 000,- zł

-

Harcerskiej w Złejwsi Wielkiej

Pomorska ZHP Hufiec
Toruń
20 000,00 zł

Razem

Ad. 8. Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje
W roku 2017 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 2018. 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
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,
 dofinansowanie organizacji festynów, zawodów, okolicznościowych spotkań, zlotów,


pomoc w organizacji festynów, spotkań, turniejów, rajdów itp. poprzez bezpłatne
użyczanie sprzętu gminnego, takiego jak: stoły, ławki, scena, nagłośnienie.

Sporządziła: Grażyna Krystosiak
Zławieś Wielka, 29 maja 2018 r.

