
Sprawozdanie z realizacji  Programu współpracy  Gminy Żelazków 
 z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi podmiotami  prowadzącymi 

działalność  pożytku  publicznego  w 2016  roku .

Wstęp 
Niniejsze sprawozdanie  zostało sporządzone  w oparciu  o art. 5 a ust  3  ustawy z dnia 24 
kwietnia  2003 roku  o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie (  tekst  jednolity 
Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817  z późniejszymi zmianami ) 

Otwarte konkursy ofert :
W 2016 roku  powierzono realizację zadań publicznych w ramach dwóch   otwartych 
konkursów ofert na realizacje  zadań  w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku  o 
działalności pożytku  publicznego i wolontariacie (  tekst  jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz 
1817 z późniejszymi zmianami )   Konkurs na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki w 
2016 r  ogłoszony został jeszcze w grudniu 2015 roku   na podstawie projektu budżetu . 
Konkurs  z zakresu kultury fizycznej i sportu  ogłoszony został  w 2016 roku . 
1. Zarządzeniem Wójta  Nr 176/2015  z dnia 16 grudnia  2015  roku  ogłoszony został otwarty 
konkurs  ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r  z zakresu kultury i sztuki 
zmierzających  do pełniejszego zaspokojenia  potrzeb i poziomu  życia mieszkańców  gminy , 
a w szczególności  prowadzenia działalności  na rzecz rozwoju  amatorskiego ruchu orkiestr 
dętych w gminie  . 

  Na realizację zadania przeznaczono kwotę  45.000 zł .
W związku z ogłoszonym konkursem wpłynęła tylko jedna oferta  złożona przez  Ochotniczą 
Straż Pożarną w Tykadłowie . Komisja   zaopiniowała   złożoną ofertę pozytywnie  i  w/w 
podmiot otrzymał dotację na podstawie umowy z dnia 18 stycznia 2016 roku  w wysokości 
45.000 zł na realizację zadania  poprzez powierzenie.

2. Zarządzeniem  Nr  8/2016 z dnia 25 stycznia  2016  roku ogłoszony został otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r z zakresu  kultury fizycznej i sportu 
zmierzających do pełniejszego  zaspokojenia potrzeb  i poziomu życia mieszkańców  gminy 
a w szczególności  przeciwdziałania  patologiom społecznym , zapewnienia  edukacji 
zdrowotnej  dzieci i młodzieży , propagowania aktywnego  spędzania  wolnego czasu  oraz 
podniesienia  poziomu sportu  wyczynowego .

 Na realizację zadania    zaplanowano  kwotę 65.500 zł  w odpowiedzi na ogłoszenie 
wpłynęły  2 oferty  które zostały pozytywnie zaopiniowane przez  Komisję Konkursową . 
W wyniku powyższego podpisano w dniu 1.03.2016 r  umowy   na podstawie których 
udzielono  dotacji   następującym  podmiotom :
1. Klub Sportowy  Victoria Skarszew – 42 800  zł 
2. Klub Sportowy ,, Sparta –Russów „- 22 700  zł 

Wszystkie  podmioty które otrzymały  dotację na realizację zadań w 2016 roku złożyły 
terminowo  sprawozdania oraz  rozliczyły się z otrzymanej dotacji  .

Efekty realizacji programu : 
Dzięki  współpracy z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego  osiągnięto następujące efekty :



- orkiestra dęta działająca na terenie Gminy Żelazków  systematycznie rozwija swoje 
umiejętności i podnosi  poziom  koncertów z jej udziałem , zwiększa się liczba nowych 
członków zespołu.
- poprawa instrumentarium  zespołu oraz  systematyczne  próby  sprawiają, że  orkiestra 
realizuje  coraz bardziej  ambitne projekty . 
- grupa taneczna ,,mażoretek”  dzięki  próbom  i  kontynuowanym  naborom  systematycznie 
się rozrasta i  rozwija swoje umiejętności.     
-w toku wykonywania zadania  zostają rozwinięte  inicjatywy, postawy  i działania 
sprzyjające  artystycznemu  i osobowościowemu  rozwojowi osób zaangażowanych w 
działalność  orkiestry.   
- brak ograniczeń wiekowych dla   chętnych  do brania udziału  w życiu orkiestry przyczynia 
się do   integracji międzypokoleniowej  mieszkańców gminy co sprzyja kultywowaniu 
tradycji .
- wzrasta   poziom zainteresowania  grą na instrumentach  dętych ,  zarówno biorąc pod 
uwagę  dzieci chętne do nauki gry  jak i  zapotrzebowanie na koncerty orkiestry dętej  na 
festynach  wiejskich, szkolnych bądź uroczystościach kościelnych. 
- lokalne  społeczności integrują się ze sobą  przy organizacji imprez sportowych, 
wymagających od nich  pracy społecznej  choćby np.  przy  przygotowaniu boisk .
- rośnie poziom zainteresowania piłką nożną wśród mieszkańców gminy w różnym wieku .   
- rozgrywane  na terenie gminy mecze  zapewniają mieszkańcom alternatywny  sposób na 
spędzanie wolnego czasu .
-  organizacja zajęć sportowych  przyczynia się do promowania zdrowego , sportowego trybu 
życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, integracji   dzieci z różnych szkół i środowisk  z 
terenu gminy  oraz  pozwala na wpajanie  młodzieży zasad zdrowej  sportowej rywalizacji 
Zrealizowano założenia Programu współpracy  Gminy Żelazków 
z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność 
pożytku  publicznego  w 2016  roku .
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