
SPRAWOZDANIE 

 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZAKRZEWO Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2016. 

Wstęp 

 Rada Gminy Zakrzewo w dniu 26 listopada 2015 roku podjęła Uchwałę nr X.75.2015 w 

sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016". Program 

sprecyzował i uporządkował zasady współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami 

pozarządowymi. W praktycznym działaniu założenia zawarte w Programie stały się 

podstawowym kryterium oceny wniosków organizacji pozarządowych ubiegających się o 

dofinansowanie zadań z budżetu Gminy Zakrzewo. 

 Jedną z ważniejszych form współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami 

pozarządowymi było wspieranie realizowanych przez nich zadań publicznych poprzez dotacje.  

Zgodnie z uchwałą nr XI.91.2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2015 r. w 

sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,  na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, tj. na finansowanie lub dofinansowanie zadań  

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie 

kultury przeznaczono 25.000 zł, w zakresie kultury fizycznej- 75.000 zł  

I. Powierzanie i wspieranie zadań publicznych w 2016r. 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) 15 grudnia 2015r. Wójt Gminy Zakrzewo 

ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury 

oraz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji realizowanych w 2016 roku . 

 

W ramach ogłoszonego konkursu zaproponowano wsparcie realizacji zadań publicznych 

następującym organizacjom: 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) w zakresie kultury: 

W wyniku analizy formalnej stwierdzono kompletność wszystkich złożonych wniosków. Na 

posiedzeniu komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 17 złożonych w terminie 

wniosków na łączna kwotę 61.025,00 zł: 

Lp Nazwa Stowarzyszenia Nazwa zadania 
Wnioskowana kwota 

dotacji 

Przyznana kwota 

dotacji 

1 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Starej Wiśniewki i 

Okolic "GROMADA" 

XVIII edycja "Dni Kwitnących 

Wiśni" 

8.000 zł 

 

3.500 zł 

2 
Działalność kulturalna w 2016 r. na 

terenie Starej Wiśniewki i okolic 

10.180 zł 2.500 zł 

3 
Festyn "Powitanie Lata w Ługach- 

Dzień Dziecka" 

1.200 zł 1.000 zł 

4 
II Nadnotecki Festiwal Pieśni 

Pasyjnej 

1.400 zł 500 zł 

5 Edukacja teatralna 1.500 zł 0,00 zł 

6 

Stowarzyszenie "STREFA 

KULTURY" 

Impresje Artystyczne Seniorów 

"WRZOSOWISKO" 

2.500 zł 1.300 zł 

7 XI Zakrzewski Sejmik Młodzieży 

3.900 zł 1.500 zł 

8 
Festiwal Zespołów 

Folklorystycznych "Z Przytupem" 

4.700 zł 3.000 zł 

9 

Festiwal Zwyczajów i Obrzędów 

Góralskich „Śpiskie Zwyki. 

Warsztaty tańca ludowego” 

2.500 zł 0,00 zł 

10 Chór "Tęcza" 

Działalność Chóru Tęcza i 

organizacja VIII Powiatowego 

Święta Pieśni Chóralnej 

7.300 zł 2.700 zł 

 11 
Stowarzyszenie "Nad 

Głomią" 

Pożyteczna zima 
675 zł 375 zł 

12 
"Godomy po naszemu. V Przegląd 

gwar nad Głomią" 

2.650 zł 900 zł 

13 
OSP Zakrzewo 

IV Manewry Medyczne 
2.000 zł 1.000 zł 

14 „Dzień Otwartych Strażnic” 2.150 zł 1.300 zł 

15 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci- Koło 

Środowiskowe w 

Czernicach 

III Gminny Konkurs Wiedzy o 

bohaterach literackich i bajkowych 

930 zł 300 zł 

16 
Parafia pw. Św. Marii 

Magdaleny w Zakrzewie 

Spotkanie z Matką Radosną- 

Koncert 

7.550 zł 1.500 zł 

17 
Stowarzyszenie "Nasz 

Bociek" 

Festyn rodzinny wraz z festiwalem 

piosenki „Śpiewać każdy może” 

1.890 zł 500 zł 

Ogółem  61.025 zł 21.875 zł 

 

Stowarzyszenie "Nad Głomią" nie złożyło korekty kalkulacji kosztów uwzględniając zmianę 

wysokości przyznanych środków co było równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. 

 



b) w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 

W wyniku analizy formalnej stwierdzono kompletność wszystkich złożonych wniosków. Na 

posiedzeniu komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 10 złożonych w terminie 

wniosków na łączna kwotę 93.163 zł: 

 

Lp Nazwa Stowarzyszenia Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota dotacji 

Przyznana kwota 

dotacji 

1 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Starej Wiśniewki i 

Okolic "GROMADA" 

Upowszechnianie sportu na terenie Starej 

Wiśniewki i okolic. 
13.200 zł 10.500 zł 

2 
Stowarzyszenie „Nasz 

Bociek” 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród 

dzieci poprzez zorganizowanie nauki 

pływania 

6.345 zł 2.340 zł 

3 
Ludowy Klub Sportowy 

„Jedność” Zakrzewo 

Szkolenie w zakresie piłki nożnej oraz 

organizacja i udział w rozgrywkach 

piłkarskich, turniejach i zawodach 

sportowych o zasięgu gminnym, krajowym i 

międzynarodowym 

39.900 zł 35.000 zł 

4 UKS „Spartanki” 

Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych w powszechnej 

rekreacji wśród mieszkańców gminy 

Zakrzewo poprzez udział w zawodach 

"Czwartki LA" 

2.000 zł 1.000 zł 

5 

Stowarzyszenie "Nad Głomią" 

Upowszechnianie sportu. Rodzina razem. 7.878 zł 1.000 zł 

6 Zakrzewskie Morsy 2016 560 zł 0,00 zł 

7 
Stowarzyszenie „Królewska 

Wieś 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez 

organizowanie imprez sportowych, 

wyjazdów na obiekty sportowe, dbanie o 

boiska. 

16.300 zł 10.000 zł 

8 UKS GIMZAK 

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa 

sportowego w ramach działalności Szkółki 

Piłkarskiej „RESPECT” 

3.000 zł 2.500 zł 

9 
Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci- Zarząd Gminny 
Gminna Olimpiada Przedszkolaka 2.700 zł 2.100 zł 

10 
Międzyszkolny UKS Karate 

Shotokan „ENPI” 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży poprzez udział w 

szkoleniach, zawodach i obozach karate. 

1.280 zł 1.000 zł 

Ogółem   93.163 zł 65.440 zł 



Zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie do Wójta Gminy Zakrzewo 

wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wójt, 

uznał celowość wszystkich wniosków i przyznał dotacje na wsparcie zadań: 

1) dla Stowarzyszenia „Strefa Kultury” z Zakrzewa na wsparcie zadania pn.”Spektakl 

„Dekalog czyli folwarczne imaginarium” na Festiwalu ”Gorzkie żale. Nowe Epifianie” w 

Warszawie”- 900 zł 

2) dla Stowarzyszenia „Nad Głomią” z Głomska na zadanie pn. „Godomy po naszemu. V 

przegląd gwar nad Głomią”- 1.000 zł 

3) dla Stowarzyszenia „Strefa Kultury” z Zakrzewa na wsparcie zadania pn. „Mikołajkowa 

Bajkolandia- Zimowy Żart”- 1.000 zł 

4) dla Stowarzyszenia „Polski Związek Wędkarski” z Zakrzewa na wsparcie zadania pn. 

„Organizacja zawodów wędkarskich. Dzień Dziecka”- 1.000 zł 

5) dla Stowarzyszenia WOPR o. miejsko- powiatowy w Złotowie na wsparcie zadania pn. „ 

Zabezpieczenie ratownicze spływu kajakowego młodzieży gminy Zakrzewo- 500 zł 

6) dla Stowarzyszenia „Polski Związek Wędkarski” na wsparcie zadania pn. „Grand Prix- 

zawody na j. Łączyn”- 560 zł 

7) dla stowarzyszenia UKS „GIMZAK” z Zakrzewa na zadanie pn. „Świąteczno- 

mikołajkowy turniej piłki halowej RESPECT CUP”- 2.500 zł 

II Rozliczenie dotacji 

W 2016r. z organizacjami pozarządowymi podpisano 30 umów.  

Zgodnie z zapisem w umowach, organizacje realizujące zadania zobligowane były do 

złożenia sprawozdań końcowych w ciągu 30 dni po upływie terminu zakończenia zadania. 

Organizacje przedstawiły także dokumenty finansowe, na podstawie których rozliczono dotacje. 

Zestawienie rozliczeń zadań z zakresu kultury przedstawia załącznik nr 1. 

W zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wszystkie organizacje złożyły sprawozdania. 

Zestawienie rozliczeń zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji przedstawia załącznik 

nr 2. 

III Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi   

Zgodnie z przyjętym Programem Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2016 oprócz finansowych form współpracy Wójt Gminy Zakrzewo wspierał sektor pozarządowy 

także w innych formach. 

Pozafinansowymi formami wspierania działalności organizacji pozarządowych przez samorząd 

lokalny były: 

a) promocja lokalnych organizacji poprzez rozpowszechnianie najciekawszych działań, 

inicjatyw, programów realizowanych przez organizacje pozarządowe (ulotki, plakaty, 

zaproszenia nt. organizowanych imprez w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy) 



b) aktualizowanie i rozbudowywanie informacji o organizacjach pozarządowych działających na 

terenie Gminy Zakrzewo na stronie internetowej Gminy (www.zakrzewo.org.pl) 

c) udostępnianie Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy do spotkań i posiedzeń przedstawicieli 

organizacji pozarządowych 

d) informowanie o naborach wniosków na realizację określonych zadań za pomocą ogłoszeń na 

stronie internetowej Gminy Zakrzewo oraz pocztą tradycyjną. 

W 2016 roku poddano konsultacjom i uchwalono Uchwałę nr XXI.125.2016 w sprawie  

przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" 

 

Zakrzewo, 04.04.2017r. 

 

Opracowała: 

Anna Kaper 

podinspektor w Urzędzie Gminy 

http://www.zakrzewo.org.pl/

