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Fałków. 05'05.2020 r'

Do Rady Cminy
w Fałkowie

Sprawozc|anie z rea|izacji Programu Współpracy Gminy Fałków
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działzrlność pożytku publicznego na 2019 ro|r.

Na podstarł,.ie art' 5a. ttst. 3 Ustawa z dnia 24 kw-ietrria 2003 r. o działalności pozytkrt

prrblicznego i o wolontariacie. (t's. Dz.IJ, z 2019 r. poz. 688 z póin. zn.) organ w1,'konawczy
jeclnostki sanlorz4dlr ter.vtoria1negc.l' nie poŹniej l-riz clo c]rria 31 nra.ia kaide go roku. je st

obcllviązatl.v przeciłozyć orgatlowi starrowiqcetrrlt jeclnos1l<i satl-lclrząciLt tcrytorialr'rego oIaZ

opLrblikować w Bitrietynie Irrtbrmacji PLrbliczne.i sprawozdallie z rea|izacji programu

współpracy za rok poprzedni'. 
eiog'u- *,po1piu.y to dokument progratnowy, określający zasatly polityl<i realizowanei

p,'., o|nu,1 adminiitr.acli publicznej wobec sektora pozarz4dowego. Prz,r''jmolvanie rocztl1'clr

p1.ng1u*ó." wspołprac1. z organizacjanli pozarz4dowylrri, zgodnie z przepisallri LlStaWY

o clzia1alnoŚci poŻ-vtkLi publiczncgo i o rvolonttu.iltcic. .iest tlborviązlticln kazde.i jedlltlstlti

sanrorz4du teryto1.iu1n.go (art. 5a ust. 1).

Program wspotpracy- z ot.garlizacjarni pozarz4dowvnli Ota,Z' inrrymi podrr.riotanri

prowaclz4cynii działalrrość pozytku publiczrlego zawiel.a \Ą, SZcZe gólności:

1) cel głolvn.v i cele szczegótor,ve progfarnll;
2) zasacl1'' rt'społprac.v.
3 ; zalir.cs 1lrzcdlłricltou';':
.ł) tbl.rn1' rvs1lciłprac1..

5) priorytetor,ve ziićlirtliir prrbliczrre ;

6) okres realizacji programu;
71 sposóh l.ealizac.ii progranttr:

8) wysokoŚć środkow- planorł'anych na realizację programr-r;

9) sposób oceny realizac.ii proglamll;
l0) inlbrnlację o sposobie tr'vorzenja proglalTlLl oraz o przebiegu l<olrstrltacii.

1 1).trvb powoł1'wanra i zasady clziałania korr.Lisji ltonkltlstlrvycIr do opilliorvatlia clfert'

rv cltr'vart.vch koukursacl'r ofert.

Program współpracy Gminy Fałlrów Z orgallzacjarrri pozarząclow1.mi o7.az illnyrrri

podmiotami prowadz4cymi clziałalr-rość poŹytlrtr publicznego stanor,vi e1ement polityki

s1"rol cczue.i gtlt it-1,v.

Srrlcilri {llliulsolre na realizac.ię zaclali publiczll1,ch r,i'2019 rolir'r l)fz}.Zllill]e zosta.ły r,v droclzc

ol'vartcg. hophursu of'ert ogrloszonego pt'ze'z Wo.jta (inriny'olaz \\ trybie bczliot-Lliltrso\\ym 1la

podstarvie art. 19a ustil\^.Iy powołanej na wstępic.
Wysokość śroclkow finansor,vyclr ptzeznaczonych ł1Łl współpracę 'Z organlzacJalnl

po'ar'4dow5,mi rv celu rea|izacji zadań prrblicznych rrstala corocztrie Rada Gn.riny rł,'uchwzrle

btrdzetorł,ej
Sprau,ozc1aitlie z rea|tzac.ji pr.ogr.anltl wspołpracy Gmilly Fałł<órv Z orgail'ZacJalnl

pozalządorł,ytni olirz ilrllvlni poclmiolarrri prolvaclz4cynri c1zialrrlność poż-'vtktr pr-rbliczrrego lla

)otg roi< obejnrtr'ie w szczególności liczbę organizacji realizlrj4cyclr zadarlia publiczne na

l.zecz lokalnej spo'łecztrości r'v oparcitt o zar,varte tllllowv ora r,ł'1,sokość śrociltów finzrnsow.ych

ptzeznaczollych z br-rdŹetu Gminy Fałkow na wspieranie zaclari publiczrl'v..ci-l.
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Sroclki 1rnallsowe przeznac,Zone z bltdzettl Gntirr1, FałkÓw. na realizacje zad'all pr-rblicznych
t'v 2019 roku w1'-tlosiły 58 500 z|.
W dnitr 8 stycznia 2019 r, Wójt Grniny Fałków ogłosił otrvarty lrollkttrs otbrt na realizację
zadan publicznych w zakresie kultury ftzycznej i sportu:

W wyniklr konkttrsu umowę zalvaLto z Gmitrn1'm Lrrclowym l{lubem Sportowyrn r,v Fałkowie
i uclzielono ciotac.ii w w-vsol<ości 50 000 zł
Zaclanie lealizow.ane bl']'o przez GLKS Fałlitir,v rv olrresie od 02'02.20]9 r. do 3l .|2.2019 r.
W tr.akcie realizacji projektr'r prowadzone był'v zajęcia szkoleniowe w sekcji piłki noine.j
chlopców. gdzie trenorł'ało 15 zar'vodników i lv sekcji piłki siatliorł,e-j kobiet gdzie trenowało
]5 zawodniczelt. W ok.resie od 01 .02,2019 r' do 30.04. 2019 r' prorvac1zotre były za1ęcia
f-ttness dla ltobiet. W ranrach realizacji zadania na terenie Gnriny Fałków zorganizowatro:
/ ok. 200 godzin zajęć treningowych,
{ 14 neczy,
/ 2 tvl.nle.]e dla kategorii or.lik Starszy w piłce tlozrre.j clrłopcórr',
/ 1 tulnie.i piłki siatkowej z okazji Dnia Kobiet.
y' I maraton Fitness dla kobiet,
/ Mistrzostwa Gmirry w tenisie stołowym,
/ Śyvi4tęc,zL-iy Trrrlriej PiłkiNożnej clla dzieci,
/ III Sr,viąteczI'ly'turrnie.j l"łalowej Pilki Nozrre.i
Z otrzynrane.j dotacji GLI(S flnansow-al rniędz'v innynli: zaltllp s1;l.zętu strrortor,vego.
utrzytrranie boiska. zakrtp pucharórv i nagrócl. zakr-tp napojów i v',yz.vwiellia. opiekę meclvczn4
i zaktrp środków pierwszej pomocy, obsłlLgę sędziowsk4' delegac.|e. diety clla zawodników' .

tlansport na zart,ocly, w..vtragrodzenie trenerów. obsłrrgę lrsięgol,v4 zadania,. składki i opł,aty
staLtowe, opłat1, bankou,.e.
[-qczna rtar1ość Zaangazowari.vclr środkórv na realizację zaclania r'vyniclsła 54000 z|.

Dotacja p\"Zyznana lla zac]anie zostir'la W\'l(()l.Z)'Statra ztlstała rv całclŚci.
W dniu 4 listopada 2019 r. została zawarta Lllllowa z Gmitltrytrr 1-.'.161vynl I(luberrl
Sportor'l,ym w Fałkowie na reaiizację dodatkcllvego zadatria publicznego pll.:
.,Upowszeclrnianie sportu lvŚród clzieci z terenu Grniny Fałków pop|Zez prowadzelrie zajęc
szlroleniow5,cb z piłki noznej oraz tlczestnictwo W roZgryw-kach r,vojewódzkiclr,'. W ramac1r
Lllllowl, tLdzielono dotacji r,v krvocie 8.500.00 zI. Zadanie realizowzrne było r'r, okresie od
04.11.20l9 L. do 3l .12.2019 r. i obeinrorvało prorvadzenie za.jęć trenillgowych clla 20
zar,vodtri]<ólt' z roczl-lika 2008 irnłoclsz1ch. Dr.Lrzylla lll.ala udziałrv rozgry'w-kach o Pttchar
Prezesa SZPN.
Realizuj4c zadania Progranru współpraci' Gnriny Fałków z orgalrizac.jarlll pozarządor,r'ymi
oraz innymi podmiotami prowadz4cymi działalność pozytku publiczrrego tra rok 2019 rł,.

zakresie pomocy społeczrrej Gminy Fałków uclzieliła dotacji w. kwocie 3000 zł na rvsparcie
zadaIria pLrbliczrrego irlr. ".Poz1'sliir'vallie z),r,vności i.je.i przel<az,vrvatrie osoboll-l lrzribardziej

Nazlv:r zadania

LJpolvszechllianie krr1tlrr-v fizycztlc.j r,r'śród nlieszkańcórv
Glliin1. Ilail<órv pOprZeZ prorvetclzc.lrie wszelkiclr fbrm
aktyu.ności tiz'ycz'ne.j reirljzorvałlr.ch W sposób doraztl-v 1

cykliczrry oraz organizac1ę lub uczestniczetrie r,v imprezach.
zawodach i zajęciach Spol.towo-rekreac1,jrrych sport
masowy i rekreacvinv

Termin realizacji do 31.12.201 9 I

rvysokość środkórv
przeznaczonych przez

Gminę F:rlków na realizację
zadania w 2019 roku

50.000,00 zt



potrzebującynr''' które było realtzowane przez Stowarzyszenie Swiętokrzyski Bank Zywności

Zabta 35, 2] -400 ostrowiec Sw' Dotacja została przekazana z pominięciem otwartego

konkursu ofert, Zadanie było realizowane ptzez Gminny ośroclek Pomocy Społecznej w

Fatkowie. W rezultacie wyclano art. zywnościowe dla 355 osób z terenu Gminy Fałkow.

w 2O1'g roku Gmina Fałków ttdzielał'a organizacjom pozarządou1lm wsparcia

pozafinansowego w formie nieoclpłatnego uc1ostępnienia nieruchomości oraz informowania o

fuódłachpozyskiwania pozabudzetowyclr środków finansowyclr np. z ftrnduszy {JE.
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