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 Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) Wójt 

Gminy Wierzchowo przedstawia sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010r., stanowiące załącznik do 

niniejszego pisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sprawozdanie 

 

z realizacji Programu współpracy Gminy Wierzchowo 

z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2010r roku. 

 

 

Program współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 został 

przyjęty uchwałą Nr XLVI/223/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 28 

stycznia 2010r. 

Zgodnie z Programem współpracy, współpraca Gminy Wierzchowo z 

organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. 

Cel Programu, to jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w 

zaspakajaniu potrzeb mieszkańców został zrealizowany poprzez zrealizowane 

n/w zadania publiczne. 

Dla realizacji współpracy finansowej, w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 

2010 zaplanowano na dotację  kwotę – 44.000 złotych. 

Zadania wymienione w programie realizowano w formie otwartego konkursu 

ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie: 

„ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy 

Wierzchowo.” 

Na konkurs wpłynęły 4 oferty. 

Gmina Wierzchowo reprezentowana przez Wójta Gminy Wierzchowo zawarła 

w dniu 15 kwietnia 2010r. umowy z wszystkimi 4 podmiotami w celu 

wspierania zadań publicznych, to jest: 

 

1. LKS „Drzewiarz” Świerczyna –  kwota przyznanej dotacji 

15.000 zł. Kwotę dotacji wykorzystano w całości, a kwota dodatkowo 

pozyskana przez Klub wyniosła 15.720,19 zł 

2. MLKS „Kolejarz” KPPD S.A. Wierzchowo – kwota przyznanej dotacji 

15.000 zł. Kwotę dotacji wykorzystano w całości, a kwota dodatkowo 

pozyskana przez Klub 4.700,99 zł 

3. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – Wierzchowiska Szkółka 

Unihokeja –  kwota przyznanej dotacji  

10.000 zł. Kwotę dotacji wykorzystano w całości, a kwota dodatkowo 

pozyskana przez Stowarzyszenie wyniosła 2.000,00 zł. 

4. UKS „Lider” Świerczyna –  kwota przyznanej dotacji 

4.000 zł. Kwotę dotacji wykorzystano w całości, a kwota dodatkowo 

pozyskana przez Klub wyniosła 14.240,00 zł. 

 



Zadania w tym zakresie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Planowane cele 

i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofertach. Efekty 

oddziaływań są bardzo zadowalające. Wzrasta aktywność fizyczna i życiowa 

społeczeństwa. Wzrasta poziom sprawności, wiadomości i umiejętności z 

zakresu kultury fizycznej. Poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych 

racjonalnie zagospodarowano czas wolny. Pozytywne efekty przynoszą 

oddziaływania wychowania przez sport 

Stowarzyszenia w ramach realizacji zadań publicznych organizowały zajęcia 

sportowe dla dzieci i młodzieży, prowadziły rozgrywki piłki nożnej w gminie, 

organizowały zajęcia, zawody i imprezy rekreacyjno-sportowe, turnieje halowe. 

 

Współpraca między Gminą a organizacjami pozarządowymi przybierała także 

formy pozafinansowe poprzez udostępnienie lokalów3 odpowiednich dla 

rodzaju i zakresu prowadzonej działalności. 

 

Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi odbywało się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności. 

 

 

 

Sprawozdania w zakresie rozliczenia otrzymanej dotacji złożone przez Kluby 

sporządzono prawidłowo oraz załączono zestawienia wszystkich faktur i 

dokumentów, które zostały opłacone w całości ze środków pochodzących z 

dotacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: 

D.Łukaszewska – inspektor. d/s obsługi rady gminy 

 

 



 Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 

1536 z późn. zm.) Wojt Gminy Wierzchowo w terminie do 30 kwietnia każdego 

roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie gminy Wierzchowo sprawozdanie z 

realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

 Program współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty został przez Radę 

Gminy Wierzchowo uchwałą Nr VI/35/2011 z dnia 24 lutego 2011r. 

 Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie 

uchwały Nr LIV/274/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 października 

2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji. 

Konsultacje rozpoczęto – 24.11.2010r. i zakończono – 09.12.2010r. Z przebiegu 

konsultacji sporządzono protokół. 

 

 Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r., w budżecie Gminy Wierzchowo na 2011 rok przeznaczono 

kwotę 13.500,00 zł. 


