
SPRAWOZDANIE  

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2017 r. 
 

Program współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 został przyjęty uchwałą Rady 
Gminy Jaktorów Nr XXVI/212/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2016 r.  
zmienioną Uchwałą Nr XXVIII/215/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2016 r.  
Zgodnie z przyjętym programem, współpraca Gminy Jaktorów z organizacjami 
pozarządowymi miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. 

Cel Programu - pobudzenie aktywności i odpowiedzialności społecznej w zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców został wykonany poprzez zrealizowane n/w zadania 
publiczne w formie zlecania realizacji zadań publicznych. Zlecenia te polegały na 
powierzeniu wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie 
ich realizacji. 

I. Zadania wymienione w programie realizowano po przeprowadzeniu otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 13 ustawy, w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Gmina Jaktorów w 2017 r. realizowała zadania publiczne we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w formie 
zlecania realizacji zadań publicznych. Zlecenia te polegały na powierzeniu wykonywania 
zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Po rozstrzygnięciu konkursu Gmina Jaktorów,  reprezentowana przez Wójta Gminy, 
zawarła umowy z 3 podmiotami na w/w zadania. 

Kwoty przyznanej dotacji dla poszczególnych organizacji z podziałem na zadania:  
 

Nazwa zadania 

Zadanie Nr 1 Zadanie Nr 2 Zadanie Nr 3 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci i 
młodzieży w wieku szkolnym 
oraz dorosłych mieszkańców z 
terenu gminy, w szczególności 

na terenie sołectwa 
Międzyborów i sołectw 

ościennych w dyscyplinie 
sportowej piłka siatkowa, piłka 

nożna, szachy  w 2017 r. 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci 

i młodzieży w wieku 
szkolnym oraz dorosłych 

mieszkańców z terenu gminy, 
w szczególności na terenie 

sołectw Jaktorów A i B oraz 
sołectw ościennych w 

dyscyplinie sportowej piłka 
nożna w 2017 r. 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród 

dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym oraz dorosłych 

mieszkańców z terenu gminy 
w dyscyplinie sportowej 

karate w 2017 r. 

Wykaz organizacji, których 
oferty spełniają warunki 

konkursu i zostały 
zakwalifikowane w 2017 r. 
do powierzenia realizacji 

zadania wraz  z udzieleniem 
dotacji. 

Ludowy Klub Sportowy 
„WRZOS” MIĘDZYBORÓW 

 
dotacja w kwocie 215.000 zł 

Ludowy Klub Sportowy 
„TUR” JAKTORÓW 

 
dotacja w kwocie 150.000 zł 

Jaktorowski Klub Karate  
Fudokan ZANSHIN 

 
dotacja w kwocie 105.000 zł 

Łączna wartość środków przekazana na realizację zadań to 470.000,00 zł, z czego 
wykorzystano 470.000,00 zł.  

 



Zgodnie z zapisem w umowach, organizacje zobligowane były do złożenia 
sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych. Sprawozdania końcowe 
przedstawione zostały w ciągu 30 dni po upływie terminu zakończenia realizacji zadań, 
przewidzianego w umowach. 

Zadania w zakresie organizacji przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych 
imprezach sportowych wraz z utrzymaniem bazy sportowej w gminie, zostały 
zrealizowane zgodnie z planem. Stowarzyszenia w ramach realizacji zadań publicznych 
organizowały zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży; organizowały rozgrywki, zawody 
i imprezy rekreacyjno-sportowe. 

II. Współpraca między gminą, a organizacjami pozarządowymi przybierała także formy 
pozafinansowe: 

• Gmina Jaktorów zapewniła organizacjom pozarządowym wsparcie poprzez 
udostępnienie obiektów i pomieszczeń odpowiednich dla rodzaju i zakresu 
prowadzonej działalności (np. nieodpłatne użytkowanie boisk i pomieszczeń 
szatniowych), 

Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi odbywało się na zasadach 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji 
i jawności. 
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