
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI   
,,PROGRAMU WSPÓŁPRACY  GMINY ALEKSANDRÓW  Z 

PODMIOTAMI PROWADZ ĄCYMI DZIAŁALNO ŚĆ  
POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011”   

 
 

         W związku z wymogiem przedłożenia przez organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego, określonym w art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 234, poz.1536) do 30 kwietnia każdego roku, takie sprawozdanie zostaje 

przedłożone. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 został 

przyjęty uchwałą nr I/4/2010  Rady Gminy w Aleksandrowie   z dnia 30 listopada 

2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Rady Gminy  z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.  

Celem programu było wzmocnienie współpracy Rady Gminy  z organizacjami 

pozarządowymi.  

Współpraca ta miała charakter finansowy i poza-finansowy. Współpraca o 

charakterze poza-finansowym opierała się głównie na stałym, bieżącym przepływie 

informacji dotyczących organizowanych akcji, możliwości pozyskiwania środków oraz 

udziału w ogłaszanych konkursach  zewnętrznych  Wójta Gminy Aleksandrów a 

także polegającej na zachęceniu organizacji pozarządowych  do udziału w 

szkoleniach. 

Wójt Gminy Aleksandrów  udostępniał organizacjom materiały związane z 

konkursami ofert na realizację zadań publicznych i inne dokumenty służące do 

realizacji współpracy.  

Materiały związane z konkursami ofert (treść ogłoszeń konkursowych i formularze) 

były udostępnianie w formie drukowanej i elektronicznej w Gminnym Zespole 

Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie każdemu zainteresowanemu. 

Dodatkowo, treść ogłoszeń konkursowych i formularze były umieszczane na bieżąco 

na stronie internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie , w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Aleksandrów..  

 



Współpraca o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań 

publicznych i odbywała się w formach powierzania lub wspierania zadań publicznych 

realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mówi cytowana 

ustawa. Zlecanie realizacji zadań publicznych następowało w trybie otwartego 

konkursu ofert. Ogłoszono dwa konkursy : 

1) Zarządzeniem Nr 7/2011 Wójta Gminy Aleksandrów  z dnia 23 lutego 2011 roku w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego w 

zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku na terenie 

Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Na ogłoszony konkurs Wójta Gminy Aleksandrów  wpłynęła 1 oferta, złożona przez 

Ludowy Klub Sportowy „Błysk” Aleksandrów. Po zapoznaniu się z ofertą Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego, powołanej Zarządzeniem Nr 16/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 

16 marca 2011 roku, komisja oceniła pozytywnie złożoną ofertę. Wójt Gminy 

Aleksandrów po zapoznaniu się z opinią Komisji podjął decyzję o wyborze oferty 

Ludowego Klubu Sportowego „Błysk” Aleksandrów, Zarządzeniem Nr 18/2011 z dnia 

18 marca 2011rw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 

roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i udzieleniu dotacji na realizację 

zadania publicznego. Dotację przyznano w kwocie 50 000 zł. 

 Zadania w tym zakresie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Stowarzyszenie w 

ramach realizacji zadań publicznych organizowało zajęcia sportowe dla młodzieży i 

dorosłych; organizowały zajęcia, zawody i imprezy rekreacyjno- sportowe; prowadziły 

rozgrywki piłki nożnej w gminie. Stowarzyszenie, przy współpracy z Gminą 

Aleksandrów, dbało o  obiekty  sportowe, które to były wykorzystywane przez nie do 

realizacji zadań publicznych. 

2) Zarządzeniem Nr 11/2011 Wójta Gminy Aleksandrów  z dnia 7 marca  2011 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego w 

zakresu kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2011roku 



na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Na ogłoszony konkurs Wójta Gminy Aleksandrów  wpłynęła 1 oferta, złożona przez 

Stowarzyszenie  „Piliczanki”. Po zapoznaniu się z ofertą Komisji Konkursowej do 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, 

powołanej Zarządzeniem Nr 17/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 16 marca 

2011 roku, komisja  oceniła pozytywnie złożoną ofertę. Wójt Gminy Aleksandrów po 

zapoznaniu się z opinią Komisji podjął decyzję o wyborze oferty Stowarzyszenia  

„Piliczanki”,Zarządzeniem Nr 21/2011 z dnia 6 kwietnia  2011r. w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2011 roku na 

terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i udzieleniu dotacji na realizację 

zadania publicznego. Dotację przyznano w kwocie 10 000 zł. 

Zadania w tym zakresie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Stowarzyszenie w 

ramach realizacji zadania publicznego prowadziło gminny i młodzieżowy zespół 

ludowy , zapewniło wykwalifikowanych instruktorów , transport członków zespołów na 

imprezy o charakterze wewnętrznym oraz zewnętrznym. Członkowie zespołów brali 

udział w uroczystościach gminnych, co przyczyniło się do popularyzacji kultury 

ludowej w środowisku lokalnym i integracji społecznej. 

Przy procedurach przyznawania i rozliczania dotacji na bieżąco, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli korzystać z pomocy pracowników  

Urzędu Gminy w Aleksandrowie. 

Powyższą współpracę należy ocenić pozytywnie – miała ona wpływ na rozwój 

społeczności lokalnej, poprzez budowanie partnerstwa, suwerenności stron, 

pomocniczości, uczciwej konkurencji, jawności i efektywności. 

Działania Wójta Gminy  w ramach realizacji programu współpracy nakierowane były 

w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, 

prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnieniu 

działań gminy  w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe struktury, a także 

zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.  



Gmina Aleksandrów  współpracuje z organizacjami społecznymi na wielu 

płaszczyznach związanych z rozwojem gminy  oraz wspieraniem działań na rzecz 

różnych grup społecznych.  Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu 

oraz pomoc finansowa i poza finansowa udzielana organizacjom pozarządowym 

korzystnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje. 

 Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwala 

przypuszczać, że aktywność organizacji pozarządowych wzrośnie, gdyż 

znowelizowana ustawa pozwala na dofinansowywanie zadań publicznych o wartości 

do 10 tys. zł. bez ogłaszania otwartych konkursów ofert, jednocześnie ustawa 

pozwala na składanie jednej oferty przez kilka organizacji łącznie. A zatem małe 

organizacje łącząc swoje siły, będą mogły realizować duże projekty.  

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 

2011 roku, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy 

Aleksandrów . 
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