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Fałków, 25.03.2021r'

Do Rady Gminy
w Fałkowie

Sprawozdanie z rea|izacji Programu Wspólpracy Gminy Fałków
z organizacjami pozarząd,owymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Na podstawie art. 5a' ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie (t.1.Dz.U. z2020 r' poz. 1057 zpoźn. zm') organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego' nie póżniej ntŻ do dnia 31 maja kaŻdego roku, jest
obowi4zany przedłoŻyć organowi stanowiącemu jednostki samorz4du terytorialnego oraz
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z reaItzacji programu
współpracy za r ok poprzedni.
Program współpracy to dokument programowy, okreś|ąący zasady polityki realizowanej
ptzez organ administracji publicznej wobec sektora pozatzqdowego' Przyjmowanie rocznych
programów współpracy z otganlzacjami pozaruqdowymi, zgodnie z przepisami ustawy
o dztatalnoŚci poiy.tku publicznego i o wolontariacie, jest obowiązkiem kaŻdej jednostki
samorządu terytorialnego (art. 5a ust. 1).

Współpraca pomiędzy Gmin4 Fałków a podmiotami Programu w 2020 roku dotyczyła sfery
zadan publicznych w zakresie :

1 ) działa|ności na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) pr ze ciw działania uza| eznieni o m i p at o l o g i om sp o ł e c znyc h,
3) pomocy społecznej' w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz

wyrównywania szans tych rodzin i osób,
4) nauki, szkolnictwav,ryŻszego, edukacji, oświaty i wychowania,
5) wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej,
6) otganizacji wolnego czasu i aktywizacji społecznej dziect i młodzieŻy,
7) wspierania społecznych, lokalnych inicjatyw kulturalnych,
8) wspierania przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie gminy.

Spfawozdanie z rea|lzacji Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjamt
pozarządov,ymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dziatalność pozytku publicznego na
2020 rok obejmuje w szczególnoŚci Liczbę organtzaĄi rea|tzujących zadania publiczne na
rzeczlokalnej społeczności w oparciu o za:warte umowy oraz wysokość środków finansowych
przeznaczony ch z budzetu Gminy F ałków na wspi era nte zadan publ i cznych.
Srodki finansowe na rea|izację zadan publicznych w 2020 roku przyznane zostały w drodze
otwaftego konkursu ofert ogtoszonego przez Wójta Gminy.
W dniu 9 stycznia 2020 r' Wójt Gminy Fałkow ogłosił otwar1y konkurs ofer1 na realtzację
zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pn ,,Upowszechnianie kultury

fizycznej wśród mieszkańców Gminy Fałków poprzez prowadzenie wszelkich form aktywności
fizycznej realizowanych w sposób doraźny i cykliczny oraz organizację lub uczestniczenie w
imprezach, zawodach i zajęciach sportowo-l,elcreacyjnych - sport m(łSowy i rekreacyjny,''
W wyniku konkursu umowę za:warto z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym w Fałkowie
i udzielono dotacji w wysokości 50 000 zl. '$
Zadanie rea|tzowane było przez GLKS Fałkow w okresie od 06.02.2020 r. do 31 .|2.2020 r.

W trakcie rea|izacjt projektu przeprowadzonę zostały następuj4ce działanta:
1) 40 treningów piłki noŻnej dla dzieci l młodzieŻy w dwóch grupach wiekowych,
2) 48 treningów piłki noznej seniorów,
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3) 8 treningów dla grupy seniorek w piłce siatkowej kobiet,

/ 4) 8 zajęć fitness dla kobiet z tęrenu Gminy Fałków'
' 5) udzl'aŁ w Imprezach sporlowych i zawodach organizowanych ptZęZ inne organizaĄe

i kluby,
6) organizacjaturnieju siatkowki z okazlt Dnia Kobiet,
1) udztał. zawodników GLKS Fałkow w rozgrywkach seniorów Klasy B w piłce noznej'
W okresie od 9 marca do 31 maja 202I r. zajęcia były wstrzymane z powodu pandemii
COVID-19.

- Z otrzymanej dotacji GLKS finansował między innymi: zakup sprzętu sportowego,
utrzymanie boiska, zakup pucharów i nagród, zakup napojów i wyzywienia, opiekę medyczną
i zakup środkow pierwszej pomocy' obsługę sędziowsk4, transport na zawody,
wynagrodzenie trenerów, organ|zacją imprez sportowych, obsługę księgow4 zadania.
Łączna wartość zaangaŻowanych środków na rea|tzację zadanta wyniosła 50 788,91 zł'

Z czego z dotacji wydatkowano kwotę 47 288,9I zł,.

W 2020 roku Gmina Fałków udzielała organizacjom pozarządowym wsparcia
pozafinansowego w formie nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości oraz informowania
o źrodłachpozyskiwantapozabudzetowych środków finansowychnp. z funduszy UE.

Sporządzlła:
Barbara Badelska
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