
SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu wspdlpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzqdowymi oraz

innymi podmiotami prowadzacymi d/ialalnosc pozytku publicznego za 2013 rok

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

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

(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z pozniejszymi zmianami), nakladaja^cy na organ

wykonawczy jednostki samorza^du terytorialnego obowiazek przedlozenia organowi

stanowi^cemu jednostki samorza^du terytorialnego sprawozdania z realizacji programu

wspotpracy za rok poprzedni w terminie do 30 kwietnia kazdego roku oraz jego

opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

,,Wieloletni Program wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzadowymi

oraz podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego " zostat przyj^ty do

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

W przyj^tym dokumencie okreslone zostaly formy, zasady i zakres wspotpracy

organow samorza^dowych Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzadowymi, a takze zakres

realizacji zadari , ktore dotyczyly w szczegolnosci:

a/ pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdujajcym si$ w trudnej

sytuacji zyciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin i osob;

b/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

c/ przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym;

d/ krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy.

Na realizacj^ tych zadari w projekcie budzetu Gminy na rok 2013 zaplanowana zostata kwota

dotacji w wysokosci 68 000 zl, w tym na wsparcie kultury fizycznej i sportu 45 000 zl,

natomiast na zadania z zakresu przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym

przez organizacj^ wypoczynku dzieci i mlodziezy 23 000 zl.

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Wspolpraca Gminy Ostrowek z organizacjami realizuj^cymi zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu w roku 2013 przybrala formy wspolpracy fmansowej. W ramach tej

wspolpracy przeprowadzono otwarty konkurs ofert w rozumieniu ustawy o dziatalnosci

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

zadah gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

1



Umowa nr 1/2013 z dnia 1 lutego 2013r. dotyczyla dzialalnosci Uczniowskiego

Mlodziezowego Klubu Sporlowego ,,OSTROWIA" w Ostrowku realizujajcego zadania pn:

,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci, mlodziezy, kobiet i m?zczyzn z

terenu Gminy Ostrowek poprzez prowadzenie treningow i udzial druzyn roznych dyscyplin

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

Na wsparcie realizacji tego zadania przeznaczono kwot? 38 000,00zl.

Ogolne koszty realizacji zadania wyniosly 55 019,64 zl, z czego:

-udzielona dotacja 38 000.00 zl;

-srodki wlasne lub z innych zrodel 17 019,64zl.

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

umowa^ nr 2/2013 z dnia 1 lutego 2013r. realizowalo zadanie pn: ,,Upowszechnianie kultury

fizycznej poprzez organizacje^ zawodow sportowych dla uczniow szkol podstawowych z

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

szkola podstawowa w 2013r." oraz udzial w wieruszowskiej mi^dzypowiatowej lidze pilki

siatkowej" Zadanie to wsparto kwota^ 7 000,00zl.

Ogolne koszty realizacji zadania wyniosly 9 057,41 zl, z czego:

-udzielona dotacja 7 000.00 zl;

-srodki wlasne lub z innych zrodel 2 057,41 zl.

Wysokosc srodkow przekazanych na realizacj? umow wyniosla la^cznie 45 000,00zl.

II. Przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym poprzez integracjf rodzin,

wypoczynek dzieci i mtodziezy itp.

Na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie /t.j. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z

pozniejszymi zmianami / oraz Uchwaly Rady Gminy Ostrowek Nr XX/137/2012 z dnia 29

pazdziernika 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu wspolpracy Gminy

Ostrowek z organizacjami pozarzajdowymi oraz podmiotami prowadza^cymi dzialalnosc

pozytku publicznego, w kwietniu zostal ogloszony otwarty konkurs ofert na wykonanie

zadania publicznego pod nazwa^ ,,Wypoczynek wakacyjny dla dzieci i mlodziezy z

programem profilaktyki uzaleznien". Na realizacje_ zadania przeznaczono 23 000 zl. W

terminie podanym w ogloszeniu wplyn^la jedna oferta Stowarzyszenia ,,NA RZECZ

ROZWOJU GMINY OSTROWEK - INICJATYWA SPOLECZNA" w Ostrowku skfadajac
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ofert? na powierzenie realizacji zadania oraz jedna oferta Parafii Swi^tej Trojcy w Ostrowku

na wsparcie realizacji zadania publicznego. Zaden z oferentow nie zglosil do komisji

konkursowej swoich przedstawicieli. Komisja konkursowa dokonala wyboru obu ofert.

Stowarzyszenie ,,NA RZECZ ROZWOJU GMINY OSTROWEK

INICJATYWA SPOLECZNA" w Ostrowku otrzymalo kwot? 18 000 zl; Stowarzyszenie

zorganizowalo wypoczynek wakacyjny dla 19 dzieci w Darlowku nad morzem. Parafia

Swietej Trojcy w Ostrowku otrzymala kwot? 5 000 zl na wsparcie zadania publicznego

polegaja^cego na zorganizowaniu wypoczynku letniego dla 48 dzieci w Mi^dzywodziu nad

morzem, uzyskane dofmansowanie przeznaczono na pokrycie kosztow transportu.

Podmioty, ktore otrzymaly dotacje na wsparcie realizacji zadan publicznych w roku

2013, zgodnie z postanowieniami zawartymi w podpisanych umowach, po zakonczeniu

realizacji tych zadan zlozyly sprawozdania z wykonania zadan publicznych.
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