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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI 

WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2015 

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

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany 

przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy za rok poprzedni. 

 

Uchwałą Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku  

uchwalono „Program współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi oraz 

osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 

2015 rok”. 

Roczny Program współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok powstał po 

przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sposób przewidziany Uchwałą 

Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji.  

Przyjęty Program współpracy z organizacjami pozarządowymi zakładał następujące cele 

współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku: 

 poprawa jakości życia mieszkańców poprzez efektywne wykorzystanie społecznej 

aktywności w zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy, 

 tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania inicjatyw lokalnych oraz wsparcie 

aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy,  

 włączenie organizacji do realizacji zadań służących rozwojowi Gminy. 

Do priorytetowych zadań współpracy zgodnie z przywołaną Uchwałą zaliczono 

w szczególności zadania w następujących dziedzinach: 

 ochrony i promocji zdrowia, 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi  

i narkomanii, 

 kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury. 

 

 

http://www.bip.nieporet.pl/pliki/Oferty%20organizacji%20pozarzadowych/sprawozdanie%20za%202011%20organizacje.pdf#page=2
http://www.bip.nieporet.pl/pliki/Oferty%20organizacji%20pozarzadowych/sprawozdanie%20za%202011%20organizacje.pdf#page=2


Szczegółowa informacja z realizacji programu współpracy 
 

Na realizację formy finansowej współpracy Gminy Żelechów z organizacjami 

pozarządowymi w 2015 roku przeznaczono kwotę 130 000,00 zł. W ramach w/w kwoty Gmina 

Żelechów ogłosiła otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia treści regulaminu postępowania 

Komisji Konkursowej. 

W wyniku konkursu dotację 130 000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Sęp” 

Żelechów na realizację zadania p.t. Organizacja i koordynacja imprez masowych 

propagujących sport w gminie, rozwój kultury fizycznej oraz utrzymanie Ligii Okręgowej. 

Powyższe zadanie zostało zrealizowane poprzez: 

 organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych dla 

mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci 

i młodzieży, 

 prowadzenie działalności sekcji sportowych dziecięcych i młodzieżowych  

w wybranych dyscyplinach sportowych, 

 szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych 

i udziału w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych. 

 

 Zgodnie z Programem współpracy na rok 2015 współpraca z sektorem pozarządowym 

odbywała się również w formie pozafinansowej. Współpraca w powyższej formie realizowana 

była poprzez: 

 nieodpłatne użyczenie lokali na potrzeby bieżącej działalności organizacji  

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów i organizacji kombatanckich, 

 nieodpłatne udostępnianie sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie na 

zebrania i posiedzenia zarządów i członków organizacji, 

 udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom, 

 obejmowanie patronatem Burmistrza Żelechowa i wsparcie organizacyjne imprez 

okolicznościowych, rozrywkowych i sportowych organizowanych przez lokalne 

organizacje w ramach prowadzonych przez nie działań statutowych  (w tym zawody 

sportowe – pożarnicze organizowane przez jednostki OSP z terenu Gminy Żelechów, 

Pikniki Rodzinne organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 

Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie), 

 popularyzację działalności organizacji pozarządowych – m.in. zamieszczanie 

informacji na stronie internetowej urzędu. 

 

BURMISTRZ ŻELECHOWA 

/-/ Mirosława Miszkurka 

 


