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Sprawozdanie  

z realizacji Programu Współpracy Gminy Klwów  

z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

  za rok 2016. 

 

I. WPROWADZENIE 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. 

zm.) oraz Uchwały Nr XII/58/2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 

Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 

rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

na 2016 rok  organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż 

do dnia 30 kwietnia każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

rok poprzedni. 

Roczny program Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 został 

uchwalony 29 listopada 2014 roku Uchwałą Rady Gminy w Klwowie Nr XII/58/2015. 

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 

234, poz. 1536, z późn. zm.) 

Celem programu było wyzwolenie potencjału aktywności obywatelskiej, 

wrażliwości społecznej oraz umacnianie, poprzez wspólne działania lokalnych więzi, 

wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowanie partnerstwa oraz 

wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. Rolą 

programu było także urzeczywistnienie zasady pomocniczości oraz umacnianie 

uprawnień obywateli i ich wspólnot; kształtowanie demokratycznego ładu społecznego 

w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem 

terytorialnym a organizacjami pozarządowymi; podniesienie jakości życia  

i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Klwów poprzez zwiększenie 

aktywności organizacji; stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej; wykorzystanie potencjału  

i możliwości organizacji pozarządowych; otwarcie na innowacyjność  

i konkurencyjność w wykonaniu zadań publicznych; integracja organizacji 

realizujących zadania publiczne; promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich; 

racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych; udzielanie pomocy  
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w pozyskiwaniu środków pochodzących z innych źródeł zewnętrznych, na realizację 

zadań własnych Gminy. 

Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników 

Urzędu Gminy w Klwowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych, jak również 

organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe mogły składać na formularzu 

opinie i uwagi do projektu Programu. W wyznaczonym terminie tj. od 05.10.2015-

26.10.2015 roku -nie zgłoszono żadnych uwag do projektu programu.  

 

II. FORMY WSPÓŁPRACY 

 

Podstawowe formy współpracy Gminy Klwów z organizacjami w 2016 roku 

miały charakter pozafinansowy i finansowy.  

 

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym: 

 Organizacje pozarządowe na bieżąco informowane były o wszelkich 

planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach, 

 Urząd Gminy Klwów konsultował z organizacjami pozarządowymi projekty 

aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy (roczny program 

współpracy), 

 Sprawowano patronat Wójta Gminy Klwów nad przedsięwzięciami 

realizowanymi przez organizacje przy realizacji zadań objętych programem, 

  Rozpoznano potrzeby społeczności lokalnej i planowano działania służące 

zaspokojeniu tych potrzeb, 

 Zlecono realizację zadań na zasadach określonych w ustawie w formie:  

- powierzenia wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie jego realizacji, 

 

 

 

Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadań 

publicznych. 

 

Współpraca o charakterze finansowym Urzędu Gminy w Klwowie 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego polegała głównie na zleceniu zadania publicznego w formie jego 

powierzania wraz z udzieleniem dotacji publicznej. Zlecenie zadania odbywało się w 

drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie pożytku publicznego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie ( Dz. U. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), jak również „Rocznego 
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programu współpracy Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.  

Na realizację zadań publicznych w 2016 roku ze środków finansowych budżetu 

Gminy Klwów wydatkowano kwotę 12 000  zł. 

 

 

 

 

Otwarte konkursy ofert 

 

W 2016 roku ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  

o charakterze pożytku publicznego. Na podstawie Rocznego Programu Współpracy na 

rok 2016 zlecono organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym  realizację 

1 kategorii zadań publicznych:  

- Realizacja zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej – upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu (wpłynęła 1 oferta);  

W ramach jednej kategorii zadań publicznych ogłoszono 1 zadanie publiczne, z czego  

1  zostało zrealizowane,  w ramach powierzenia realizacji zadania.  

W wyniku ogłoszonego konkursu na podstawie ustawy o pożytku publicznym  

i o wolontariacie wpłynęła 1 oferta od 1 podmiotu: 1 ofertę zrealizowano,  

 Zawarto jedną umowę. 

Zestawienie zadań oraz podmiotów i kwoty przyznanych dotacji na ich realizację 

przedstawia poniższa tabela. 

 

III. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ  

Z BUDŻETU GMINY KLWÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

PUBLICZNYCH W ROKU 2016 

 

 

Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych: 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu 

realizującego zadania 

Kwota przyznanej 

dotacji 

Realizacja zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej – upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 

– powierzenie  zadania 

1. Realizacja zadania z zakresu sportu i kultury 

fizycznej. 

Gminny Klub Sportowy 

„Zorza Klwów” 

 

12 000 

                                      Razem:    12 000 zł 
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IV. SUMA DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2016 ROKU: 12 000 zł 

ALOKACJA ŚRODKÓW NA POSZCZEGÓLNE OBSZARY 

WSPÓŁPRACY

100%

Sport i kultura fizyczna

 

 

V. PODSUMOWANIE 

 

Gmina Klwów współpracuje z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program współpracy był wyrazem polityki władz Gminy Klwów wobec organizacji 

pozarządowych zmierzającej do zapewnienia im możliwości działania na terenie 

naszej Gminy. Współpraca Gminy Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na 

zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji  

i jawności.  

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, 

 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Klwowie Nr XII/58/2015 z dn. 13 

listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy 

Klwów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, niniejsze 

sprawozdanie zostanie przedłożone  nie później niż do dnia 30 kwietnia  Radzie 

Gminy Klwów. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2016 zostanie 

opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klwów w zakładce 

ogłoszenia. 
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PODSUMOWANIE OGÓLNE 

 

W 2016r.: 

 Ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na  realizację zadania publicznego, 

 Złożono 1 ofertę w otwartym konkursie , 

 Przyznano 1 dotacje w trybie otwartego konkursu , 

 Zawarto 1 umowę, 

 Przekazano: 12 000  zł. 

 Wykorzystano: 12 000  zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowała i opracowała:  

Jędrasik Ewa 

Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

 


