SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY
SADKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W
2017 ROKU.
Zasady współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017roku, określone zostały
w Uchwale Nr XXII/138/2016r. Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2016r. w
sprawie Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017.
Program obowiązywał w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i na jego
realizację przeznaczono kwotę 57 500,00 zł..
W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja została powierzona
sektorowi pozarządowemu do realizacji w drodze konkursu ofert. Podstawą formalną
współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pożytku publicznego było zlecenie realizacji
zadań organizacjom pozarządowym wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
Uchwalenie Programu współpracy poprzedziły konsultacje z organizacjami pozarządowymi
ogłoszone Zarządzeniem Nr 57/2016 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 września 2016r. , w
wyniku których, określone zostały zadania jakie będą realizowane w 2017 roku oraz
określono wysokość środków przeznaczonych na ten cel.
Zarządzeniem Nr 60/2016 z dnia 24 października 2016r. Wójt Gminy Sadkowice ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice z zakresu:
1)działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wysokość
środków przeznaczonych na realizację zadania: 8.000,00 zł.
W ramach realizacji zadania publicznego określa się następujące zadania priorytetowe:
a) organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży -3 000,00 zł
b) działanie na rzecz integracji dzieci i młodzieży – 5 000,00zł
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wysokość środków przeznaczonych na
realizację zadania: 44.000,00 zł.
W ramach realizacji zadania publicznego określa się następujące zadania priorytetowe:
a) organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci
i młodzieży szkolnej oraz udział w rozgrywkach – 28.000,00zł,
b) organizowanie szkolenia sportowego z piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach –
16.000,00zł;
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – wysokość środków przeznaczonych na
realizację zadania: 5.000,00 zł.
W ramach realizacji zadania publicznego określa się następujące zadanie priorytetowe:
a) podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych,
w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży – 5.000,00zł;
4) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wysokość środków
przeznaczonych na realizację zadania: 500,00 zł.
W ramach realizacji zadania określa się następujące zadanie priorytetowe:
a) działania polegające na pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od

alkoholu – 500,00zł.
Informacja o konkursie została zamieszczona na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
Powołana Zarządzeniem Nr 65/2016 Wójta Gminy z dnia 21 listopada 2016r. komisja
dokonała protokolarnej oceny formalnej i merytorycznej ofert oraz zawnioskowała do Wójta
Gminy Sadkowice o przyznanie dotacji.
W ramach otwartego konkursu oferty złożyło 8 organizacji pozarządowych. Siedmiu
organizacjom została przyznana dotacja w kwocie wnioskowanej w ofercie, natomiast
Stowarzyszeniu „ Czas na zdrowie” nie została przyznana dotacja w związku z otrzymaniem
mniejszej ilości punktów niż Stowarzyszenie „Dobro Dzieci”.
W 2017 roku Gmina Sadkowice udzieliła wsparcia finansowego na realizację zadań
publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie 7 organizacjom w kwocie 55 312,17zł.
Zlecone zadania zrealizowane zostały zgodnie ze złożonymi ofertami o realizacje zadań
publicznych oraz z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na ten cel. Sprawozdania z
realizacji zadań złożone zostały z zachowaniem terminów umownych. Wszystkie dotacje
zostały rozliczone w terminie , a niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2187,83 zł
wpłynęły na konto Gminy Sadkowice.
Rozliczenie dotacji::
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p.

Nazwa
organizacji
pozarządowej

Zadanie
publiczne
wskazane
w ofercie

Uwagi
Udzielona
dotacja

Przyznana
kwota dotacji

1. SRiODN „Dobro Działanie na
5 000,00zł
Dzieci” w Rawie rzecz osób
niepełnosprawny
Maz.
ch

5 000,00zł

Dotacja rozliczona
w całości

2. Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Trębaczew i
okolic

Zadanie
5 000,00 zł
publiczne z
zakresu
działalności na
rzecz dzieci i
młodzieży, w
tym wypoczynku
dzieci i
młodzieży w
szczególnośći
poprzez
działanie na
rzecz integracji
dzieci i
młodzieży.

5 000,00zł

Dotacja rozliczona
w całości

3. Sadkowicki

Wspieranie i

14 000,00zł

Dotacja rozliczona

14 000,00zł

LudowyUczniowski
Klub Sportowy
„LUBANIA”

w całości

upowszechnianie
kultury fizycznej

4. Ludowy
Wspieranie i
14.000,00zł
Uczniowski
upowszechnianie
Klub Sportowy kultury fizycznej
„SADKOWICE”

12 461,91zł

Zwrot
niewykorzystanej
dotacji 1538,09zł
w dniu
05.01.2018r (data
na stemplu)

Organizowanie 3 000,00 zł
imprez dla dzieci
i młodzieży

3 000,00 zł

Dotacja rozliczona
w całości

15.350,26 zł

Zwrot
niewykorzystanej
dotacji 649,74zł
plus 1,14 zł
ustawowe odsetki
w dniu 8.02.2018r

500,00zł

Dotacja rozliczona
w całości

5. Stowarzyszenie
Przyjaciół
Szkoły
Podstawowej w
Kłopoczynie

6. Ludowy Klub
Wspieranie i
16.000,00 zł
Sportowy „BIO- upowszechnianie
SAD
kultury fizycznej
SADKOWICE”

7. Stowarzyszenie
Nowe Życie w
Rawie

Przeciwdziałanie 500,00zł
uzaleznieniom i
patologiom
społecznym

W okresie od stycznia 2017r. do grudnia 2017 r. do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne
wnioski, uwagi, zastrzeżenia, co do realizacji programu współpracy Gminy Sadkowice z
organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Sadkowice, 09.02.2017 r.

Sporządziła
Barbara Gąsiorowska

