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Do Rady Gminy
w Fałkowie

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Fałków
orgini,acjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalnośćpożytku publicznego na20|7 rok.

Na podstawie art. 5a, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia f003 r. o dztał,alnościpożytku
jednostki
publicznógo i o wolontariacie. (t,j. Dz. tJ. z 2OI8 r. poz.450) organ wykonawczy
jest
obowiązany
,u,oo.,4dJ ter1torialnego, nie póżniej niz do dnia 31 maja każdego roku,
oraz opublikowaó w
przedłoŻyć,organowi ,ń''owi4ó.mu jednostki samorządu terytorialnego
współpracy za rok
programu
bi.,l.ty,'i" Iniormacji Pub[cłnej sirawozdanię z rea\tzacji
poprzedni.
.

'

okreśIąącyzasady polityki realizowanej
przęZo,!u,' administracji publicznej w.obec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych
p,og.u*ó* wspołpracy ) organlżacjami pozarzqdowymi, zgodnrc Z przępisami ustawy
jednostki
o dżlułut,'oŚci pożytku publiczn"go i o wolontariacie, jest obowiązkiem każdej
P.og,.u'.n współpracy to dokument programowy,

samorządu terytorialnego (ań. 5a ust. 1).

Program współpracyprowadząc

y

z

d,,ułulno Ś Ó

p

organizaĄami pozarządowymi

oIaz innymi

podmiotami

ożytku publiczne go zawiera w szcze golno ści:

^, i ce|ę szczęgółowe programu;
1) cel główny
f) zasady współpracy;

3) zakres przedmiotowY;
4) formy współpracy,

5) priorytetowę

zadanl,apubliczne;
6) okres reahzacii Programu;
7) sposob realtzacit Programu;
8) wysoko ŚÓ środków planowany ch na realtzacj ę pro gramu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
rtj
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zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach oferl.
Program wspó.łpracy Gminy Fałków z otganizacjami pozarządowymt otaz innymi
podmiotami prowadzącymi dzlałalność poż1.tku publicznego stanowi elemęnt polityki
społecznej gminy.
w drodze
ś'oar.if,''ui.o* na rea|izację zadan publicznych w 2OI1 roku przyznane zostały
otwarlego konkursu ofer1ogłoszonego prZęZ Wójta Gminy'

Wysokosć Środków finansowych przeznaczonych

na

współpracę

z

otgan].zacJaml

uchwale
pozarządov,rymi w celu realtzacji zadań publicznychustala corocznie Rada Gminy w

budietowej.

Sprawozdanie

z reallzaĄi

programu współpracy Gminy Fałkow Z organlzacJaml

pozaruądov,rymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego na
2017 rok obejmuje w szczególnoŚci |iczbę organtzai1t rcaltzi1ących zadanta publiczne na

rzecz\oka|nej społecznościw oparciu o zawarte umowy ora wysokośó środków finansowych
pr ZęZnaczony ch z budżetu Gminy F ałków na wspi eranie zadan publicznych.

Srodki finansowe przeznaczone z budŻętu Gminy Fałkow na realtzację zadah publicznych
w 2017 roku wynosiły 50 000'00 zł.
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W dniu 13 lutego 2OI7 r. Wojt Gminy Fałków ogłosiłotwarly konkurs ofeft na reaLizację

zadafipublicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą,,lJpowszechnianie kultury
fizycznej wŚrod mieszkańców Gminy Fałków poprzez prowadzenie wszelkich form
akiywnoŚci fizycznej realizowanych w sposób doraźny i cykliczny oIaz organizację lub
uczestniczęnie w imprezach, zawodach i zajęciach spotlowo-rekreacyjnych - sporl masowy i
rekreacyjny".
W wynilu.konkursu umowę zawarto z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym w Fałkowie
i udzielono dotacji w wysokości50 000 zł.
Zadanię realizowane było przez GLKS Fałków w okresię od 09.03.20I] r. do 31.t2.20I7 r,
W trakcie rea\izacjiprojektu prowadzone były następujące zajęcia sporlowe i rekreacyjne:
o treningi piłki noznej dla dzieci i mŁodzięŻy w dwoch grupach wiekowych dla co najmniej
40 dzieói z terenów wiejskich oTaZ zorganizowanie rozgrywek między klubowych, w
których uczestniczyło ok. 100 osób,
o treningi piłki siatkowej dla grupy 12 kobiet orazudział w rozglywkach III ligi kobiet w
p iłce siatko w ej or az turni ej ach si atkarskich,
C zajęciafitness dla kobiet z terenu gminy Fałków, w których uczestntczyło 30 osób'
o maraton aerobiku d|af5 osob jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego,
o Mini Maraton Aerobiku,,AndrzejkowaZumba'' dla ok. 30 osób,
. udział.zawodnika GLKS w biegach górskich,
o Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Noinej, których uczestniczyło około 40 osób,
o Organizacja Turnieju o Puchar Wójta Gminy Fałków, Turnieju o puchar Prezesa GLKS
i Mistrzostw Gminy w tenisie stołowym.
C lJdział w imprezach sportowych i zawodach organizowanych przez inne organtzacje i
kluby.
Łącznie we wszystkich sekcjach przeprowadzono ponad 110 godzin zajęó ttentngowych' w
których aktywnie uczestniczsĄo ok. 60 osób w wieku od 6 do 60 lat.
Na terenie Gminy Fałkow zorganizowano 18 roŻnego rodzaju imprez sportowych w których
uczestniczyło ł.qcznte ponad 500 osob.
Zawodnicy GLKS brali udział' w 3f róznych imprezach sportowych poza terenem Gminy
Fałkow na poziomie powiatu, województwa i kraju w tym:
o biegi górskie - 14 startów,
. grupa młodzieŻowa piłki nożnej - 9 startów'
. druzyna siatkarska kobiet - 8 starlów'
o ręprezęntacja gminy w róznych dyscyplinach sportu - 1 staft.
Z ottzymanej dotacji GLKS finansował między innymi: zakup sprzętu sportowego i odzieŻy
sportowej, utrzymanie boiska, zakup pucharów i nagród, zakup napojów i wyżywienia, opiekę
medyczną i zakup środków pierwszej pomocy' obsługę sędziowską' delegacje' diety dla
zawodników, transport na zawody, wynagrodzenie trenerów, obsługę księgową zadania,
składki i opłaty startowe, opłaty bankowe i kurierskie.
ŁącznawartoŚć zaangazowanych środków narea|tzację zadaniawyniosła 53200 zł.
Dotacja przyznana na zadanie została wykorzystana w kwocie 48819,62 zł. Niewykorzystana
częśćdotacji w kwocie 1180,38 złzostał'azwrócona do budzetu gminy w dniu 29.\2.2017 r,
Realizując zadania Programu współpracy gminy Fałkow Z organlzacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnoŚó poiytku publicznego na rok 2017
w zakresie pomocy społecznej Gminy Fałkow udzięliła dotacji w kwocię 3000 zł na wsparcie
zadania publicznego p.n. ,,Pozyskiwanie żywnościi jej ptzekazywanie osobom najbardziej
potrzebującym'', które jest realizowane przez Stowarzyszenie Swiętokrzyski Bank
żywnoŚci u|. Żabia 35;27 -400 Ostrowiec Św. Dotacja została przekazana z pominięciem
otwańego konkursu ofęrt. Zadanie było realizowane w polozumieniu z Gminnym oŚrodkiem
Pomocy Społecznej w Fałkowie. W rezultacie wydano arl. żywnościowedla 3f2 rodzin
z terenu gminy Fałkow.
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W 2OI7 roku Gmina Fałków udzielil.a organizacjom pozarządov'rym wsparcia
pozafinansowego w formie nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości, budynków
i wyposaz enia oraz informowała o żrodł.ach pozyskiwania pozabudzetowych środków
finanśowych np. z funduszy UE słuŻąc takie pomocą w sporządzariu wniosków
aplikacyjnych.
Sporz4dzIŁa:

Barbara Badelska
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