
SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu wspoipracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzi|dowymi

oraz innymi podmiotami prowadzsjcymi dzialalnosc pozytku publicznego za 2015 rok

Podstaw^ opracowania niniejszego sprawozdania jest art. 5a ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239), nakladajacy na organ wykonawczy jednostki samorzadu

terytorialnego obowiazek przedlozenia organowi stanowiacemu jednostki samorzadu

terytorialnego sprawozdania z realizacji programu wspolpracy za rok poprzedni w terminie do

31 majakazdego roku oraz jego opublikowanie wBiuletynie Informacji Publicznej.

,,Wieloletni Program wspoipracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzadowymi

oraz podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego " zostai przyjety do

realizacji Uchwal^ nr XX/137/2012 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 pazdziernika 2012 roku.

W przyjetym dokumencie okreslone zostaly formy, zasady i zakres wspoipracy

organow samorzqdowych Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzadowymi, a takze zakres

realizacji zadan , ktore dotyczyly w szczegolnosci:

a/ pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdujacym si? w trudnej

sytuacji zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin i osob;

b/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

c/ przeciwdziaJania uzaleznieniom i patologiom spolecznym;

d/ krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy.

Na realizacj^ tych zadan w projekcie budzetu Gminy na rok 2015 zaplanowana zostala kwota

dotacji w wysokosci 40 000 zl, w tym na wsparcie kultury fizycznej i sportu 40 000 zl.

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Wspolpraca Gminy Ostrowek z organizacjami realizujqcymi zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu w roku 2015 przybrala formy wspoipracy finansowej. W ramach tej

wspoipracy przeprowadzono otwarty konkurs ofert w rozumieniu ustawy o dzialalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie, w wyniku ktorego zawarto 2 umowy na realizacj^

zadan gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Umowa nr 1/2015 z dnia 16 lutego 2015r. dotyczyla dzialalnosci Uczniowskiego

Mlodziezowego Klubu Sportowego ,,OSTROW1A" w Ostrowku realizujacego zadania pn:

,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci, mlodziezy, kobiet i mezczyzn z
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terenu Gminy Ostrowek poprzez prowadzenie treningow i udzial druzyn roznych dyscyplin

sportowych w rozgrywkach oraz organizacja i udzial w imprezach sportowo-rekreacyjnych."

Na wsparcie realizacji tego zadania przeznaczono kwote 35 000,00 zh

Ogolne koszty realizacji zadania wyniosly 44 407,56 zl, z czego:

-udzielona dotacja 35 000,00 zl;

-srodki wlasne lub z innych zrodel 9 407,56 zl.

Stowarzyszenie ,,Na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrowek - inicjatywa spoleczna" zgodnie z

umowa nr 2/2015 z dnia 16 lutego 2015r. realizowalo zadanie pn: ,,Upowszechnianie kultury

fizycznej poprzez organizacje zawodow sportowych dla uczniow szkol podstawowych z

terenu Gminy Ostrowek i wspotzawodnictwa sportowego o tytul ,,najlepiej usportowiona

szkola podstawowa w 2015r". Zadanie to wsparto kwotq 5 000,00zl.

Ogolne koszty realizacji zadania wyniosly 7 396,25 zl, z czego:

-udzielona dotacja 5 000,00 zl;

-srodki wlasne lub z innych zrodel 2 396,25 zl.

Wysokosc srodkow przekazanych na realizacje umow wyniosla lacznie 40 000,00 zl.
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