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Sprawozdanie z realizacji 

 „Programu współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

za 2011 rok” 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jordanów Śląski 11 kwiecień 2012r 



Wstęp  

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy 
Jordanów Śląski 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.  

Rada Gminy Jordanów Śląski uchwałą nr III/6/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. przyjęła 
„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011”, określający kierunki 
oraz formy współdziałania samorządu z w/w organizacjami. Projekt programu 
współpracy został skonsultowany z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
działających na terenie Gminy w dniu 14 grudnia 2010r. Uchwała Rady Gminy 
rozstrzygnięciem nadzorczym została unieważniona, w związku z czym otwarty 
konkurs na wsparcie realizacji zadań został ogłoszony zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz art. 
13 ustawy.  
Gmina Jordanów Śląski realizując cele Programu współpracy w 2011 r. udzielała 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno 
wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej.  
Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do 
zwiększenia aktywności społecznej, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz organizację imprez masowych. 
 
I. Otwarte konkursy ofert (współpraca finansowa)  
 
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 Jordanów Śląski na 2011 rok przeznaczono kwotę w wysokości 55 200,00 zł.  
Po dokonaniu rozeznania potrzeb lokalnych w styczniu 2011 r. ogłoszony został 
otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W celu oceny formalnej i merytorycznej 
ofert złożonych w konkursie, przez Wójta Gminy, powołana została Komisja 
Konkursowa, w skład której wchodzili pracownicy Urzędu Gminy.  
 

Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego 
współfinansowane z budżetu Gminy Jordanów Śląski w 2011 r.  

Liczba otwartych konkursów ofert  1 
Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach 
ofert 

3 

Liczba zawartych umów na realizację zadania 
publicznego 

3 

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych 0 
Liczba organizacji pozarządowych, 
podejmujących zadania publiczne w oparciu o 
dotacje 

3 

Wysokość kwot udzielonych dotacji 55 200,00 
Wielkość wkładu własnego finansowego i 
pozafinansowego organizacji pozarządowych w 

4 500,00 



realizację zadań publicznych* 
 
 
 
 
 
 
W tym:  

• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
 
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Udzielona 

dotacja 
1 

 
Ludowy Klub Sportowy 
„Nefryt” Jordanów Śląski 
 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej  
i sportu wśród mieszkańców 
gminy Jordanów Śląski 
poprzez prowadzenie zajęć 
w zakresie piłki nożnej oraz 
organizację masowych 
imprez sportowych 

 
 

40 000 
 
 

2 

 
Uczniowski Klub  
Sportowy ,,Młodzik”  
 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci 
i młodzieży z terenu gminy 
poprzez prowadzenie zajęć 
w zakresie różnych dyscyplin 
sportu oraz organizację 
masowych imprez 
sportowych 

 
 

4 000 
 
 

3 

Ludowy Klub Sportowy 
„Iskra Janówek” 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców sołectwa 
Janówek poprzez 
prowadzenie zajęć w 
zakresie piłki nożnej oraz 
organizację masowych 
imprez sportowych 

11 200 

 
 
II. Pozostałe formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 
(współpraca pozafinansowa)  
 
Gmina Jordanów Śląski w 2011 r. wspierała sektor pozarządowy także w formach 
pozafinansowych. Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, 
partnerstwa, efektywności i jawności. Samorząd gminny starał się również pomóc 
w/w podmiotom w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet 
gminy m.in. poprzez informowanie (drogą mailową, telefoniczną oraz umieszczanie 
na stronie internetowej) o potencjalnych źródłach finansowania i możliwości 
pozyskania dotacji w ramach programów i konkursów skierowanych do podmiotów 
działających w sferze pozarządowej, a także rozpowszechnianie informacji o 
przekazywaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.   



Władze Gminy konsultowały z przedstawicielami organizacji pozarządowych akty 
prawne związane z ich działalnością. Ponadto projekt programu umieszczony został 
na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy. W 2010 r. nie 
wpłynęły do Biura Rady Gminy wnioski, uwagi ani zastrzeżenia do realizacji programu 
współpracy.  
 
III. Informacje dodatkowe  
 
Gmina Jordanów Śląski współpracuje z organizacjami pozarządowymi na wielu 
płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz 
różnych grup społecznych. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu 
oraz pomoc udzielana podmiotom działającymi w sferze pozarządowej pozytywnie 
wpływają na kontakty, wzajemne relacje i stosunki z przedstawicielami III sektora, a 
także sprzyjają tworzeniu nowych podmiotów. 

Przygotowała: Sylwia Sawicka 
Inspektor ds. pozyskiwania środków  
pomocowych, promocji i oświaty 


