
                              

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

 

Z  REALIZACJI  PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEROSZEWICE 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wstęp 

 

Zgodnie z art.5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r,  Nr 234, poz. 1536 ze. zm.) oraz Uchwałą           

Nr X/97/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie 

przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi                                  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 

kwietnia każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego-  sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni.  

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa obszary i zasady 

oraz formy współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi, a także 

zawiera wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami 

publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, 

pozostających we właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje 

pozarządowe.  

 W Rocznym Programie Współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012, określony został sposób realizacji 

Programu, oraz osoby odpowiedzialne w zakresie merytorycznej działalności i realizacji 

Programu. 

 

FORMY WSPÓŁPRACY 

Współpraca Gminy Sieroszewice z podmiotami Programu w roku 2012 obejmowała 

zarówno finansową, jaki i pozafinansową formę współpracy. Współpraca ta dotyczyła         

w szczególności:  

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 

3 ust.3 Ustawy, zadań publicznych, poprzez wspieranie takich zadań, wraz         

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności                   

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków; 

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych             

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów 

oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 



5) prowadzenie bazy danych organizacji działających na terenie Gminy 

Sieroszewice; 

6) nieodpłatnie udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń Gminy 

Sieroszewice; 

7) współpraca z mediami- rozpowszechnianie informacji; 

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci 

wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji. 

W budżecie gminy na 2012 rok przyjęte zostały środki na następujące zadania: 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury i sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Wójt Gminy Sieroszewice ogłosił w 2012 roku 2 otwarte konkursy ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

oraz w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Ogłoszenie o otwartym konkursie w sprawie upowszechniania kultury fizycznej                   

i sportu zostało zamieszczone w BIP-ie Gminy, na stronie internetowej Urzędu i na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieroszewice. Termin składania ofert został określony 

do dnia 29 lutego 2012 roku. 

Ogłoszenie o otwartym konkursie w sprawie zakresu kultury i sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostało zamieszczone w BIP-ie Gminy, na 

stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieroszewice. Termin 

składania ofert został określony do dnia 23 kwietnia 2012 roku.  

W 2012 stowarzyszenia pozarządowe złożyły w konkursie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu 7 ofert, wszystkie złożone oferty dostały dofinansowanie.                   

W konkursie ofert na zadanie z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury                            

i dziedzictwa narodowego złożono 5 ofert, które wszystkie zostały dofinansowane.  

 

 

 

 

 



Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu: 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i  sportu realizowane                 

w 2012  roku. 

1.Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej: 

Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca Kwota 
wnioskowana 

Przyznana 
dotacja 

1. Organizacja zajęć sportowych                              
w dziedzinie piłki nożnej                      

w miejscowości Sieroszewice 

Gminny Klub 
Sportowy 
„ISKRA” 

Sieroszewice 

 
90 000, 00 

 
77 300,00 

2. Organizacja zajęć sportowych                   
w dziedzinie piłki nożnej 

UKS „PROSNA” 
Wielowieś przy 
Zespole Szkół                      
w Wielowsi 

 
5 000,00 

 
3 500,00 

3. Letnia Liga Piłki Nożnej Ludowy Klub 
Sportowy 
WESTRZA 

 
5 490,00 

 
3 500,00 

4. „Baw się razem z nami”- 
Treningi 

Ludowy Klub 
Sportowy 
WESTRZA 

 
3 560,00 

 
1 000,00 

SUMA 104 050,00 85 300,00 
 

  2.Organizacja zajęć sportowych  w dziedzinie piłki siatkowej: 

Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca Kwota 
wnioskowana 

Przyznana 
dotacja 

1. Organizacja zajęć 
sportowych w dziedzinie 

piłki siatkowej 

Ludowy Klub 
Sportowy „LEW” 

Masanów 

5 000,00 4 000,00 

2. Organizacja zajęć 
sportowych w dziedzinie 

piłki siatkowej 

Ludowy Klub 
Sportowy „TIGER” 

Rososzyca 

6 730,00 5 700,00 

SUMA 11 730,00 9 700,00 
  

  3. Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie tenisa stołowego: 

Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca Kwota 
wnioskowana 

Przyznana 
dotacja 

1. Organizacja zajęć 
sportowych w dziedzinie 

Tenisa Stołowego 

UKS „Prosna” 
Wielowieś przy 
Zespole Szkół                         
w Wielowsi 

3 000,00 3 000,00 

SUMA 3 000,00 3 000,00 



W 2012 w ofertach konkursowych stowarzyszenia złożyły zapotrzebowanie na kwotę: 

118.780,00( sto osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt  złotych, 00/100). 

W drodze otwartych konkursów ofert, Gmina Sieroszewice przyznała stowarzyszeniom 

98.000 ,00zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych,00/100). 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu: 

Kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 

2012 rok. 

Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca Kwota 
Wnioskowana 

Przyznana 
dotacja 

1. „I Gminny Festyn Osób 
Niepełnosprawnych: 

Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 

„Promyk Nadziei” 

 
24 000,00 

 
10 000,00 

2. „Festiwal Orkiestr 
Dętych” 

Ochotnicza Straż Pożarna                   
w Wielowsi 

 
3 400,00 

 
3 400,00 

3. „Obchody Gminnego 
Dnia Strażaka na terenie 

Gminy Sieroszewice” 

Ochotnicza Straż Pożarna                     
w Wielowsi 

 
5 000,00 

 
5 000,00 

4. „Wyjazd integracyjny 
drużyny „Marzyciele”                 

z Sieroszewic                              
do zaprzyjaźnionej 
Gminy Jaromerice” 

Związek Harcerstwa 
Polskiego, Chorągiew 

Wielopolska Hufiec Ziemi 
Ostrzeszowskiej, Drużyna 

Harcerska „Marzyciele”                                         
z Sieroszewic 

 
 
 

7 950,00 

 
 
 

5 000,00 

5. „Wakacyjna Akademia 
Sztuk Wszelakich” 

Stowarzyszenie „Nasze 
Psary” 

11 450,00 6 600,00 

SUMA 51 800,00 30 000,00 
 

W 2012 w ofertach konkursowych stowarzyszenia złożyły zapotrzebowania na kwotę: 

51.800,00 ( pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych, 00/100). 

W drodze otwartych konkursów ofert, Gmina Sieroszewice przyznała stowarzyszeniom 

30.000,00 ( trzydzieści tysięcy, 00/100). 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM: 

W roku 2012 Stowarzyszenia Pozarządowe otrzymały od Gminy Sieroszewice na 

różnych polach działalności poszczególnych stowarzyszeń, min.: przekazywanie 

informacji na temat wyszukiwania grantów i dotacji z zewnątrz, szkolenia, pomoc              

w codziennym funkcjonowaniu organizacji. 

 



Konsultacje społeczne uchwał w roku 2012 

Na podstawie uchwały Nr XLI/248/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 

2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu z radami działalności pożytku 

publicznego konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Sieroszewice                          

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji, w roku 2012 przeprowadzono 2 konsultacje społeczne 

projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi oraz projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2013 rok. 

Organizacje nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian do proponowanego projektów 

uchwał. Projekt uchwały został poddany pod obrady Rady Gminy Sieroszewice. 

SPAWOZDAWCZOŚĆ 

Wszystkie organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje celowe z budżetu gminy 

złożyły sprawozdania częściowe i końcowe z wykonaniami zadania publicznego              

w terminie określonym we wcześniej zawartych umowach . 

SZKOLENIA 

W roku 2012 zorganizowano jedno szkolenia dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę oraz podnieść poziom 

kompetencji. Szkolenia dla organizacji pozarządowych były całkowicie nieodpłatne         

i były prowadzone przez Stowarzyszenie LGD-7 „KRAINA NOCY I DNI”  z Koźminka. 

Szkolenia zostały przeprowadzone  w budynku Urzędu Gminy Sieroszewic   w dniu 28 

maja 2012 roku. W szkoleniu uczestniczyła pani Joanna Glapiak pracownik Urzędu 

Gminy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi .  

 

Sprawozdanie sporządzone przez: 

 

Joannę Glapiak 

Obsługa Biura Rady  

I spraw Organizacyjnych  

 

                                                                                                         Wójt Gminy Sieroszewice 

                                                                                                           /-/ Czesław Berkowski  


