
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI W 2017 ROKU

Stosując się do przepisów art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
przedkładam Radzie Gminy w Wolanowie sprawozdanie z realizacji w 2017 rok Programu współpracy 
Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.

Program współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 został przyjęty uchwałą nr XXI/124/2016 
Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2016 r. W dniach od 7.11.2016r. do 22.11.2016r.trwały 
konsultacje Programu współpracy na 2017 rok, do których nie wpłynęły żadne proponowane zmiany. 
Również żadna z organizacji nie wyraziła zainteresowania i nie zaproponowała osoby do komisji 
oceny ofert spośród swoich członków.

Celem głównym programu było zapewnienie efektywnego wykonywania zadań Gminy, wynikających z 
przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w ich realizację oraz budowanie i 
umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi.

Cel główny Programu realizowany był poprzez realizacje celów szczegółowych zawartych 
w Programie i dotyczących:

- ożywianie społecznej aktywności mieszkańców, w tym działalności wolontariackiej,

- poprawa dostępności mieszkańców Gminy do informacji publicznej i o działalności sektora 
pozarządowego,

- poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy,

- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

- prezentacja dorobku podmiotów działalności pożytku publicznego i promowanie ich osiągnięć,

- wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,

- tworzenie warunków i zachęt do rozwoju już istniejących oraz powstawania nowych organizacji 
pozarządowych,

- stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,

- zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

- promowanie postaw obywatelskich i prospołecznych.

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi realizowana była w oparciu o zasadę 
pomocniczości, jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron, 
a także legalności.

W 2017 roku Gmina Wolanów wspierała zadania realizowane przez organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Wsparcie Gminy dotyczyło dofinansowania realizacji zadań pożytku publicznego, mieszczących się 
w katalogu zadań własnych gminy.

Podstawą formalną współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pożytku publicznego było zlecenie 
realizacji zadań organizacjom pozarządowym poprzez wsparcie wykonania zadań publicznych, wraz 
z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. W 2017 roku przedmiotem współpracy Gminy



z organizacjami pozarządowymi były głównie zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu 
oraz dziedzictwa kulturowego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury ludowej.

W 2017 roku zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań w zakresie:

1. wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej:

Zadanie z zakresu kultury fizycznej - organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej 
i siatkowej

oraz

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego:

Upowszechnienie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów

Wzorem lat ubiegłych zadania w głównej mierze miały obejmować swym zakresem jak największą 
liczbę mieszkańców Gminy Wolanów. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w projektach mogły być 
realizowane w formach zapewniających ich najwyższą skuteczność. Na realizację zadań 
w poszczególnych obszarach konkursu przeznaczono:

> w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 100.000,00 zł
> w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego - 30.000,00 zł,

Informacje o konkursie zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wolanów.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego 12 stycznia 2017 roku w obszarze upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu: organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dzieci i 
młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i 
siatkowej dotację na realizacje zadania otrzymał:

1. Gminny Klub Sportowy „JAGUAR” w Wolanowie, z którym została zawarta umowa i przyznana 
kwota dotacji w wysokości 100.000,00 zł

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego 16 stycznia 2017 roku w obszarze kultury i sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji: Upowszechnienie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów dotację 
na realizacje zadań otrzymały:

1. Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego „Wolanianki”, z którym została zawarta umowa 
i przyznana kwota dotacji w wysokości 20.000,00 zł na zadanie 1

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Na Ludową Nutę”, z którym została zawarta umowa 
i przyznana kwota dotacji w wysokości 10.000,00 zł na zadanie 2

Powyższe dotacje zostały rozliczone w terminie. W okresie obowiązywania w 2017 roku Programu 
współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi do Biura Rady Gminy nie wpłynęły 
żadne wnioski, uwagi i zastrzeżenia, co do jego realizacji.

Realizacja Programu współpracy daje podstawę do wniosku, iż przyczynia się on do większej 
aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego 
wykorzystania środków publicznych. Aktywność i rozwój organizacji pozarządowych w dużej mierze



zależały od działań i wsparcia samorządu Gminy. Aktywizacja mieszkańców poprzez działalność 
stowarzyszeń sprzyjała rozwojowi Gminy, a Gmina zyskała cennych partnerów do realizacji zadań 
statutowych poprzez włączenie lokalnych społeczności. Dzięki kontynuowanej współpracy 
z organizacjami i dofinansowaniu przez Gminę realizowanych przez organizacje zadań publicznych, 
budowane jest na wysokim poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną 
a organizacjami pożytku publicznego.

Współpraca Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku opierała się również na 
wsparciu działań organizacji od strony merytorycznej tj. pomocy w przygotowaniu wniosków o 
powierzenie grantów w ramach PROW na lata 2014-2020 dla działania -  Projekty grantowe LGD 
„Razem dla Radomki”. Wsparcia merytorycznego otrzymały:

- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Wolanowie,

- Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych -  Kolonia Wawrzyszów”

- oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „NA LUDOWĄ NUTĘ”.

Projekty grantowe złożone przez w/w organizacje realizowane będą w okresie kwiecień -  sierpień 
2018r.

Ponadto Gmina Wolanów współpracuje i jest członkiem organizacji społecznych na wielu 
płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych środowisk 
m.in. Związek Gmin „Radomka”; Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”; Stowarzyszenie 
Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego; Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego na 
rzecz budowy drogi ekspresowej S12.

Edyta Górska 
Wolanów, dn. 16.04.2018r.

Sporządziła:


