Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy między Gminą Wadowice Górne a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w roku 2014 r.
Zgodnie z zapisami art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) Wójt Gminy Wadowice
Górne w terminie do 30 kwietnia każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Program współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 przyjęty został Uchwałą Nr
XXXIX/222/2013 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 27 listopada 2013 r. i określał ramowy
zakres zadań przewidzianych do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
I. Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o
których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w budżecie Gminy Wadowice Górne na
rok 2014 zaplanowano kwotę w wysokości 10 000 zł oraz określono priorytetowe grupy zadań, które
można powierzyć do realizacji organizacjom pozarządowym, tj.:
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego
- oświata i wychowanie
- ochrona i promocja zdrowia
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
- promocja i organizacja wolontariatu
W oparciu o przyjęty program Wójt Gminy Wadowice Górne Zarządzeniem Nr 399/2014 z dnia 25
sierpnia 2014 r., ogłosił konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych, mieszczących się w priorytetowych grupach zadań.
1. Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży, przeznaczając na ten cel limit wydatków w wysokości 6 000 zł.
Celem zadania było upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, poprzez organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym; współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
rozwój dyscyplin sportowych
2. Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego, przeznaczając na ten cel limit wydatków w wysokości 4 000 zł.
Celem zadania była promocja twórczości, historii i tradycji regionalnych; organizowanie lokalnych
imprez kulturalnych kultywujących tradycje, obrzędy świąteczne i zwyczaje ludowe.
W regulaminowym terminie złożono 6 ofert – w tym:
- Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - trzy oferty na łączną kwotę 3 940 zł
- Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego –
trzy oferty na łączną kwotę 3 710 zł.
W dniu 26 września 2014 r. Wójt Gminy Wadowice Górne – Zarządzeniem Nr 407/2014 - dokonał
wyboru ofert rekomendowanych przez Komisję Konkursową i udzielił dotacji stowarzyszeniom:
1. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Publicznym Gimnazjum w Wadowicach Górnych –
na realizację projektu pn. „Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt w kategorii Młodziczki Młodsze” – w kwocie 2 060 zł

2. Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Wsi Wampierzów „Feniks” – na realizację projektu pn. „W
kuchni u babci” – w kwocie 1 300 zł
3. Stowarzyszenie Kulturalne „Positiv” – na realizację projektu pn. „Montaż słowno – muzyczny z
okazji Dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Początka w Wadowicach Dolnych” – w
kwocie 1 210 zł
4. Stowarzyszenie Rozwoju „Piątkowczanka” w Piątkowcu – na realizację projektu pn. „Zajęcia
kulinarne z nauką zdrowego żywienia – kuchnia polska i tradycyjna – śródziemnomorska” – w kwocie
1 200 zł
5. Klub Gier Logicznych „Szarotka” Wadowice Górne – na realizację projektu pn. „Indywidualne
Mistrzostwa Uczniów Szkół z terenu Gminy Wadowice w szachach szybkich” – w kwocie 1 000 zł
6. Stowarzyszenie „Pokolenia” w Izbiskach na realizację projektu pn. „Pierwszy wyścig rowerowy
– rowerowe święto” – w kwocie 880 zł
Łączna wysokość udzielonych dotacji wyniosła 7 650 zł, co stanowi 76,5 % przeznaczonych w programie współpracy… na ten cel środków finansowych. Pozostałe 2 350 zł nie zostały wykorzystane.

II. Pozostałe formy – w tym współpraca pozafinansowa
Inną, pośrednią formą wsparcia, była współpraca organizacji i stowarzyszeń z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz współpraca z Gminą w ramach jej promocji, z uwzględnieniem wsparcia finansowego ze środków budżetowych Gminy.
W ramach współpracy pozafinansowej organizacje pozarządowe otrzymywały wsparcie podejmowanych przez siebie działań w formie pomocy organizacyjnej ze strony pracowników urzędu oraz informacje o konkursach dla organizacji pozarządowych. Zainteresowane stowarzyszenia otrzymywały
merytoryczne wsparcie przy pisaniu wniosków o dofinansowanie oraz ich rozliczania, a także pomoc
w postaci udostępniania lokali na spotkania, korzystania z komputera i kserokopiarki. Pracownicy
urzędu współpracowali z organizacjami przy dokumentowaniu prowadzonych przez nie działań oraz
promocji realizowanych przedsięwzięć w lokalnej prasie i portalach internetowych.

III. Podsumowanie
Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację poszczególnych projektów, wykazując się
zaangażowaniem, własnymi środkami finansowymi oraz pracą wolontariuszy. W realizowanych
przedsięwzięciach w roku 2014 uczestniczyły dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Gminy Wadowice Górne.
Projekty realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu kierowane były do dzieci i młodzieży, dając
możliwość uczestnictwa w treningach, turniejach i zawodach, przez co umożliwiono im w ten sposób
rozwój i ukierunkowanie na edukację sportową, zgodnie z predyspozycjami, talentem i zainteresowaniem. Realizowane projekty silnie oddziaływały na życie sportowe Gminy i przyniosły zamierzone
efekty w doskonaleniu kultury fizycznej dzieci i młodzieży, dodatkowo przyczyniając się do popularyzacji sportu młodzieżowego i promocji naszej Gminy.
Projekty realizowane w zakresie kultury skierowane były do szerokiego spektrum odbiorców. Mieszkańcy Gminy mieli możliwość zapoznania się z historią, zwyczajami i tradycjami ludowymi naszej
Gminy. Oprócz elementów promocji i popularyzacji działań, realizowane zadania przyczyniły się do
integracji międzypokoleniowej, ponieważ w ich realizacji uczestniczyły niemal wszystkie grupy wiekowe.
Oprócz wyżej wymienionych organizacji, także i pozostałe aktywnie uczestniczyły w życiu publicznym
naszej Gminy. Poniżej lista stowarzyszeń i organizacji, które w roku 2014 realizowały swoje zadania
statutowe na terenie naszej Gminy. Są to:

a/ Stowarzyszenia o charakterze społeczno-kulturalnym – 7 podmiotów:
Stowarzyszenie „Kawęczyn Łączy Pokolenia” w Kawęczynie
Stowarzyszenie Kobiet „Jutrzenka” w Wadowicach Dolnych
Stowarzyszenie „Nasze Wadowice” w Przebendowie
Stowarzyszenie Rozwoju „Piątkowczanka” w Piątkowcu
Stowarzyszenie „Pokolenia” w Izbiskach
Stowarzyszenie Kulturalne „Positiv”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wampierzów „Feniks”

b/ Stowarzyszenia o charakterze sportowym – 8 podmiotów
Ludowy Klub Sportowy „Piast” Wadowice Górne
Ludowy Klub Sportowy „Plon” w Kawęczynie
Ludowy Klub Sportowy Wierzchowiny
Klub Gier Logicznych „Szarotka” Wadowice Górne
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Duet” przy SP w Wampierzowie i Zabrniu
Uczniowski Klub Sportowy „Albatros” przy SP w Wadowicach Górnych
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy PG w Wadowicach Górnych
Uczniowski Klub Sportowy „Tramp” przy SP w Wadowicach Dolnych

c/ Stowarzyszenia o charakterze religijnym – 1 podmiot
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji Tarnowskiej – Oddział przy parafii św. Anny w
Wadowicach Górnych
d/ Ochotnicze Straże Pożarne – 9 podmiotów
Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Izbiskach
Ochotnicza Straż Pożarna w Jamach
Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie
Ochotnicza Straż Pożarna w Kosówce
Ochotnicza Straż Pożarna w Wadowicach Dolnych
Ochotnicza Straż Pożarna w Wadowicach Górnych
Ochotnicza Straż Pożarna w Wampierzowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wadowskiej
Ogółem w roku 2014 na terenie Gminy Wadowice Górne aktywnie działało 25 organizacji i stowarzyszenia.
Osoba odpowiedzialne za realizacje Programu współpracy między Gminą Wadowice Górne a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po-żytku publicznego w
roku 2014 – Michał Deptuła.
Wadowice Górne, 17 kwietnia 2015 r.
wał:

Sprawozdanie opracoinsp. Adam Krawiec

