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        Rada Gminy Ożarowice 

 

 

 

Sprawozdanie 

 

z realizacji „Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi 

i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.” 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego prowadzi współpracę z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Współpraca ta dotyczy sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te 

zadania są zadaniami własnymi danej administracji publicznej. Współpraca mająca charakter 

finansowy i pozafinansowy, powinna odbywać się w oparciu o pięć podstawowych zasad – 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i 

jawności. Ustawodawca narzucił obowiązek uchwalenia na dany rok programu współpracy 

jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, po skonsultowaniu go z 

organizacjami pozarządowymi, co wynika z art. 5a ust. 1 ustawy. Do 30 kwietnia następnego 

roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy przedkładane jest organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i publikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 

1. Gmina Ożarowice realizowała w 2014 r. współpracę z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz Gminy Ożarowice i jej mieszkańców w oparciu o „Program 

Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2014 r. przyjęty Uchwałą Nr XXVII/341/2013 Rady Gminy Ożarowice z dnia 07 listopada 

2013 roku.  

 

2. Program współpracy Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi został uchwalony 

przez Radę Gminy Ożarowice po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w 

uchwale Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

 

3. Program współpracy na 2014 r. określał cele, zakres i zasady oraz formy współpracy 

Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, a także zawierał wykaz zadań priorytetowych, będących 

podstawą do dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań publicznych będących we właściwości samorządu Gminy, a 

realizowanych przez organizacje.  

 



4. Współpraca Gminy Ożarowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 była 

realizowana zarówno na płaszczyźnie finansowej jak i pozafinansowej:  

 

a) Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci powierzenia 

wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 

 

W roku 2014 Gmina Ożarowice ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Ożarowice w roku 2014”. Na realizację tego zdania Rada Gminy przeznaczyła kwotę 

130.000,00 złotych. Konkurs został ogłoszony w dniu 05 grudnia 2013 roku – w odpowiedzi 

na konkurs wpłynęły 4 oferty. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy 

Ożarowice Nr WG.0050.175.2013 z dnia 05 grudnia 2013 roku po wnikliwej analizie 

złożonych ofert do realizacji w/w zadania wybrała: 

-Ludowy Klub Sportowy „Piast” Ożarowice, z którym zawarto umowę Nr 20/I/2014 i na 

realizację powierzonego  zadania pod tytułem „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży”  

przyznano dotację w wysokości 70.000 zł, 

- Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Zendek, z którym zawarto umowę Nr 22/I/2014 i na 

realizację powierzonego zadania pod tytułem „Piłka nożna dzieci i młodzieży” przyznano 

dotację w kwocie 40.000 zł, 

- Uczniowski Klub Sportowy „Ożarowice”, z którym zawarto umowę Nr 21/I/2014, a na 

realizację powierzonego zadania pod tytułem „Piłka siatkowa – sekcja dziewcząt” przyznano 

dotację w kwocie 10.000 zł,  

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice, z którym zawarto umowę Nr 19/I/2014, a kwota 

dotacji na zadanie pod tytułem „Poprzez naukę pływania walczymy z wadami postawy, 

dbamy o sprawność fizyczną” wynosiła 10.000 zł. 

 

b) Współpraca miedzy Gminą Ożarowice, a organizacjami pozarządowymi przybierała także 

formy pozafinansowe takie jak: 

- informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z 

podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań, 

- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym, 

- podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla 

lokalnego środowiska, 

- inicjowanie lub współorganizowanie spotkań podnoszących jakość pracy organizacji 

pozarządowych w sferze zadań publicznych, 

- doradztwo i udzielenie przez Gminę pomocy merytorycznej przy realizacji zadań Gminy 

przez organizacje pozarządowe. 

 

Realizacja zadań publicznych pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Ożarowice w 2014 roku”, prowadzonych przez w/w organizacje 

miała na celu popularyzację sportowego trybu życia, podniesienie poziomu sprawności i 

umiejętności sportowych dzieci i młodzieży oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru 

trenującej młodzieży przez udział w realizacji zadań sportowych. Oprócz walorów 

sportowych prowadzone zajęcia oddziaływały na sferę wychowawczą poprzez wartościowe 

zagospodarowanie wolnego czasu, promowanie zdrowego trybu życia, kulturalnego dopingu i 

stosowania zasady „Fair Play” w sporcie.  

Powierzone zadania realizowane były zgodnie z zawartymi umowami,  dbając o 

rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy i zostały zrealizowane w pełni, a 

działalność w/w organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego 



służyła zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Ożarowice i wzmacnianiu aktywności 

lokalnego społeczeństwa. 

 

5. W ramach realizacji tzw. małych dotacji udzielonych na wniosek uprawnionego podmiotu 

poza konkursem, wpłynęła do tutejszego urzędu oferta na realizację zadania publicznego 

przez Stowarzyszenie Hospicyjno-Opiekuńcze AMICUS z Piekar Śląskich, na zadanie w 

ramach ochrony i promocji zdrowia pod tytułem „Opieka hospicyjna w Gminie Ożarowice”. 

Adresatami zadania publicznego mieli być dorośli i dzieci chorujący na nieuleczalne, 

niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby, znajdujący się w 

schyłkowym okresie życia  oraz ich rodziny mieszkańcy Gminy Ożarowice. Oferta została 

zaopiniowana pozytywnie i ze stowarzyszeniem została zawarta umowa Nr 37/III/2014 i 

przyznana dotacja w kwocie 3.000,00. Zamierzone cele nie zostały osiągnięte ze względu na 

brak zgłoszeń w okresie objętym zadaniem publicznym i w związku z tym dotacja została 

zwrócona w całości. 

 

 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 była owocna i przyniosła 

wymierne skutki mające odzwierciedlenie w umocowaniu partnerstwa pomiędzy samorządem 

gminnym, mieszkańcami Gminy Ożarowice, a organizacjami pozarządowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: 

Bożena Furgacz – Inspektor ds. ewidencji gospodarczej, 
kultury, sport i zdrowia. 

 


