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Do Rady Gminy
w Fałkowie

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Falków
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Na podstawie art. 5a' ust' 3 ustawy z dnia 24 kwietnia}}}3 r. o dział'alności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t1. Dz.lJ. z 2018 r. poz. 450 z póżn, zm') organ wykonawczy
jednostkiiamorządu terytorialnego, nie póŹniej niz do dnia 31 maja kazdego roku, jest
"obowtązany 

przedłoŻyć 
-o,guno-i 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz

opublikowaó' w Biu|etynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu

współpracy za rck poprzedni.
^ 

eiog'a* współpracy to dokument programowy, okreś|ający zasady polityki realizowanej

przez o'!u'' adminiitracji publicznej wobec sektora pozarządowego' Przyjmowanie rocznych

p.og'u'oó* współpracy z organizacjami pozarządov,rymi, zgodn|e Z przępisami ustawy

o ńiuł11noŚci pozytku publicznego i o wolontariacie, jest obowiązkiem kaidej jednostki

samorządu tery.torialnego (art. 5a ust. 1).

Program współpracy z organizacjami pozaruądowymi oraz innymi podmiotami

pr ow adzący mi dział'a|no ś ć p o zytku p ub l i c zne g o zawi er a w szcze gó lno ś c i :

1) cel główny i celę szczegótowe proglamu'
2) zasady współpracy,
3) zakres przedmiotowy,
4) formy współpracy'
5) priorytetowe zadania publiczne,
6) okres rcahzacjt programu,
7) sposób rea|izacjt programu'
8) wysokość środków planowanych na realizację programu'

9) sposób oceny realtzacji programu'
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji'

ll}tryb powoływania t zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert.

w otwartych konkursach ofert.

Program współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządovtymi ofaz innymi

podtiotami prowadźącymi działalnoŚć poży.tku publicznego został przyjęty Uchwałą Nr

XXIX23I20I7 Rady dminy w Fałkowię z dnia 30 listopada 2017 r. i stanowi element

polityki społecznej gminy.
botacje na rea|izację zadan publicznych w 2018 roku udzielane były organizacjom

pozarźądowym w drodze otwartęgo konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy oraz

w trybie poza konkursowym.
Wysokośó środków finansowych przeznaczonych na współpracę Z organlzacjami

potzaruądorymi w celu realizacji zadanpublicznych ustala corocznie Rada Gminy w uchwale

budzetowej.
Sprawozdanie z rea\izacji programu współpracy Gminy Fałkow z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącyrni działalność pożytku publicznego na
zotg .ot. obejmuje w szczególności liczbę organizacji rea|\zujących zadania publiczne na
tzecz 1oka5nej- społeczności w oparciu o zawarte umowy ora wysokość środków finansowych
przeznaczonicinzbudżetu Gminy Fałków na wspieranie zadan publicznych. 
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Srodki finansowe przeznaczone z budŻetu Gminy Fałków na rea|tzację zadań publicznych

w 2018 roku wynosiły 390 000'00 zł.
W dniu 4 stycznta 2018 r. Wójt Gminy Fałków ogłosił otwarty konkurs ofert na rea|tzację

zadanpublicznych w zakresie kultury fizycznei i sportu:

W wyniku koŃursu umowę za,warto z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym w Fałkowie

i udzielono dotacji w wysokoŚci 50 000 zł.
Zadanie realizowane było przez GLKS Fałków w okresie od 01 .0f.f0l8 r. do 31 .1f.2018 r.

W ramach projektu:
o prowadzone były zĄęcia szkoleniowe w sekcji piłki nożnej dla dzieci i mł.odzieŻy,

zajęciatreningowe w sekcji piłki siatkowej kobiet oraz zajęcla fitness dla kobiet,

o Zapewnione były starty zawodnika w biegach górskich'
. Zorgarizowano Mistrzostwa Gminy w różnych dyscyplinach sportowych, Gminną Ligę

Halową zptł'cenoztej i Maratony Fitness'
o Reprezentanci Gminnego Klubu Sportowego brali udziat. w rozgrywkach III ligi kobiet,

Swiętokrzyskiej Lidze LZS oraz w innych turniejach i zawodach biegowych na teręnie

powiatu województwa i kraju.
Z otizymanej dótacji GLKS finansował między innymi: zakup sprzętu sportowego t odzieŻy

sportowej, utrzymanie boiska, zakup pucharów i nagród, zakup napojów i wyzywienia, opiekę

medyczną i zakup środków pierwszej pomocy' obsługę sędziowską' delegacje, diety dla

zawodników, transport na zawody' wynagrodzenię trenęrów, obsługę księgową zadania,

skhdki i opłaty startowe.
Łącmawańośó zaangazowanych Środków narealtzację zadaniawyniosła 55 456'88 zł.

Dotacja przyznananazadanie zostaŁawykorzystana w kwocię 49 956,88 zŁ.

Niewykorzystana część, dotacji w kwocie 43,1f zł zł' została zwrócona do budzetu gminy w

dniu28.12.2018 r.

Realizując zadania Programu współpracy Gminy Fałków z organtzacjami pozaruądov,rymi

oraz innymi podmiotuńi p.o*udzącymi dziil.a|ność poz1tku publicznego na rok 2018

w zakresie pomocy społecznej Gminy Fałków udzieliła dotacji w kwocie 3000 zł na wsparcie

zadatia p.,bli"'n.go p.n. ,,Pozyskiwanie żywności i jej przekazywanie osobom najbardziej

potrzebującym''' które jest realizowane przęz Stowarzyszenie Swiętokrzyski Bank
Ży*oosói u|. Żabia 35; 27 -400 ostrowiec Św. Dotacja został.a przekazana z pominięciem

otwartego koŃursu ofert, Zadanie było realizowane w porozumieniu z Gminnym ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Fałkowie. W rezu|tacie wydano art. Żywnościowe dla 355 osob

zterenu Gminy Fałków.
W ramach zadania w zakresie upowszechniania kultury ftzycznej Gmina Fałków wspierała
ochotnicze Strażę Pożarnę w rcalizacji projektÓw współfinansowanych zc Środków 1Jnii.

Na ten ce| przeznaczono kwotę 3fO tys. zł' z czego dla oSP w Fałkowie przekazano dotację

w kwocię iot tys. zł na ręa|tzację zadania pod nazwą,.Budowa boiska wielofunkcyjnego
Ą
/

Nazwa zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców
Gminy Fałków poprzez prowadzenie wszelkich form
akb.wności fizycznej realizowanych w sposób doruŹny i

cykliczny otaz organizację lub uczestniczenie w imprezach,
zawodach t zajęciach spońowo-rekreacyjnych sport

masowy i rekreacyiny

Termin realizacji do 31.12.2018 r.

wysokość Środków
przeznaczonych przez

Gminę Fałków na realizację
zadaniaw 2018 roku

50.000,00 zł



w Skórnicach,, oraz dla oSP w Turowicachprzekazano dotację w kwocie 159 tyś. zł'na
r ealizacj ę zadania pod nazwą,,Budowa boi ska wielofu nkcyj ne go w Turowicach''

W 2018 roku Gmina Fałków udzię|ała organizacjom pozarządovtym wsparcia

pozafinansowego w formie nieodpłatnego udostępnjenia nieruchomości oraz informowania
-o 

zródłach pozyskiwania pozabudżetowych Środków finarrsowych np. z ftrnduszy Unii
Europejskiej.
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