
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SADKOWICE Z 

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU. 

 Zasady współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016roku, określone zostały w 

Uchwale Nr XII/78/2015r. Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015r.  w sprawie 

programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2016. 

Program obowiązywał w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i na jego 

realizację przeznaczono kwotę 72.000,00zł.  

W programie współpracy zostały wskazane zadania, których realizacja została powierzona 

sektorowi pozarządowemu do realizacji w drodze konkursu ofert. Podstawą formalną 

współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pożytku publicznego było zlecenie realizacji 

zadań organizacjom pozarządowym wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 

Uchwalenie Programu współpracy poprzedziły konsultacje z organizacjami pozarządowymi, w 

wyniku których, określone zostały zadania jakie będą realizowane w 2016 roku oraz określono 

wysokość środków przeznaczonych na ten cel. 

Na realizacje zadań z zakresu: 

- szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – przeznaczono 

8.000zł 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – przeznaczono kwotę 53.000zł 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – przeznaczono kwotę 7.000zł 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 4.000zł 

W dniu 12 stycznia 2016r. Wójt Gminy Sadkowice ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych Gminy Sadkowice z zakresu: 

1. szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego– na realizację tego 

zadania przeznaczono kwotę 8.000,00zł; 

2. upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności poprzez: 

1) organizowanie szkolenia z zakresu dyscyplin biegowych oraz wspieranie dyscyplin 

biegowych – na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 9.000,00zł; 



2) organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci i 

młodzieży szkolnej oraz udział w rozgrywkach – na realizacje tego zadania przeznaczono kwotę 

28.000,00zł; 

3) organizowanie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach - na realizacje tego zadania 

przeznaczono kwotę 16.000,00zł; 

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez podejmowanie 

działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych, w szczególności 

niepełnosprawnych dzieci i młodzieży – na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 

7.000,00zł; 

4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności poprzez 

1) organizowanie działań polegających na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie - na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3.000,00zł; 

2) działania polegające na pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu – 

na realizacje tego zadania przeznaczono kwotę 1.000,00zł. 

Informacja o konkursie została zamieszczona na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. 

Powołana zarządzeniem Wójta komisja dokonała protokolarnej oceny formalnej i 
merytorycznej ofert oraz zawnioskowała do Wójta Gminy Sadkowice o przyznanie dotacji. 

W ramach otwartego konkursu oferty złożyło 9 organizacji pozarządowych. Siedmiu  
organizacjom została przyznana dotacja w kwocie wnioskowanej w ofercie, jednej ( 
Stowarzyszenie „Pogotowie Rodzinne” im Jolanty Fadeckiej) została przyznana dotacja w 
kwocie 1000,00 zł ( wnioskowana była 3000,00 zł) , natomiast organizacji Rawskie 
Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” nie została przyznana dotacja. 

W 2016 roku Gmina Sadkowice udzieliła wsparcia finansowego na realizację zadań 

publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 8 organizacjom w kwocie 69 000,00zł. 

Zlecone zadania zrealizowane zostały zgodnie ze złożonymi ofertami o realizacje zadań 

publicznych oraz z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na ten cel. Sprawozdania z 

realizacji zadań złożone zostały z zachowaniem terminów umownych. Wszystkie dotacje 

zostały rozliczone w terminie , a niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1330,53 zł 

wpłynęły na konto Gminy Sadkowice.  

Rozliczenie dotacji:: 

L

p. 

Nazwa 

organizacji 

pozarządowej 

Zadanie publiczne wskazane 

w ofercie 

Udzielona 

dotacja 

Wykorzyst

ana kwota 

dotacji 

Uwagi 

1. SRiODN „Dobro Podejmowanie działań 

mających na celu poprawę 
7 000,00zł 7 000,00zł  Dotacja 



Dzieci” w Rawie 

Maz. 

zdrowia u osób 

niepełnosprawnych, w 

szczególności 

niepełnosprawnych dzieci i 

młodzieży”, 

 

rozliczona w 

całości 

2. Stowarzyszenie 

„Pogotowie 

Rodzinne” im. 

Jolanty 

Fadeckiej w 

Rawie Maz. 

Zadanie publiczne z zakresu 

przeciwdziałaniu 

uzależnieniom  i patologiom 

społecznym, w szczególności 

poprzez organizowanie działań 

polegających na 

przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie i pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie, 
 

 

1000,00 zł 1000,00zł Dotacja 

rozliczona w 

całości 

3. Sadkowicki 

Ludowy-

Uczniowski 

Klub Sportowy 

„LUBANIA” 

Organizacja i prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych z piłki nożnej dla 

dzieci i młodzieży szkolnej oraz 

udział w rozgrywkach. 

 

14 000,00zł 13 463,21zł Zwrot 

niewykorzyst

anej dotacji 

536,79zł w 

dniu  

13.01.2017r 

(data 

przelewu) 

4. Ludowy 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

„SADKOWICE” 

Organizacja i prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych z piłki nożnej dla 

dzieci i młodzieży szkolnej, 

organizowanie ligi 

międzyszkolnej na terenie 

Gminy Sadkowice oraz udział 

w klasie rozgrywkowej „C 2 

Trampkarz”  i ”C 1 Trampkarz” 

 

14.000,00zł 13.209,36 Zwrot 

niewykorzyst

anej dotacji 

790,64zł w 

dniu  

09.01.2017r 

(data 

przelewu) 

5. Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Szkoły 

Podstawowej w 

Kłopoczynie 

Zakres dyscyplin biegowych oraz 
wspieranie dyscyplin biegowych 
dla dzieci, młodzieży i 
mieszkańców Gminy Sadkowice. 

 

9 000,00 zł 8996,90 zł Zwrot 

niewykorzyst

anej dotacji 

3,1zł w dniu  

31.01.2017r 

(data na 

stemplu) 

6. Ludowy Klub 

Sportowy „BIO-

SAD 

SADKOWICE” 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

16.000,00 zł 16.000,00 

zł 

Dotacja 

rozliczona w 

całości 

7. Fundacja 

„Generator 

Realizacja filmu o tematyce 

historycznej pod tytułem 

5 000,00zł 5 000,00zł Dotacja 

rozliczona w 



Kultury” 

 

„Dzik” całości 

8 Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Trębaczew 

 

„Spotkanie z pasją i tradycją” 

rozwijanie zainteresowań 

dzieci w wieku 5-12 lat. 

 

3 000,00zł 3 000,00zł Dotacja 

rozliczona w 

całości 

W okresie od stycznia 2016r. do grudnia 2016 r. do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne wnioski, 

uwagi, zastrzeżenia, co do realizacji programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2016. 

 

Wójt Gminy 

mgr Karolina Kowalska 

 

 

Sadkowice, 20.02.2017 r. 

 


