
 

 

 

                                                                      Sprawozdanie 

                                z realizacji programu współpracy z organizacjami  pożytku publicznego  

                                                                       za rok 2013. 

 

 

        Zgodnie z art.5 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie organ wykonawczy samorządu terytorialnego każdego roku jest 

obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 

rok poprzedni. W związku z powyższym przedkłada się sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok 2013 w gminie Łoniów. 

 

 

         Program Współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata  2011- 2015 uchwalony 

został Uchwałą Nr III/9/10 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2010 roku. Celem uchwalenia 

tego Programu jest wyrażenie woli   współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi 

poprzez określenie ram tej współpracy, kierunków rozwoju współdziałania. 

           W 2013 roku Gmina Łoniów wspierała realizację zadań publicznych w zakresie 

„Upowszechnienia sportu i rekreacji”- pn.”Prowadzenie szkolenia dla drużyn dziecięcych  

i młodzieżowych oraz ich udział we współzawodnictwie sportowym” oraz w zakresie Pomocy 

społecznej – pn.„Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy 

Łoniów”. 

            Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 07 stycznia 2013 roku 

ogłoszony został konkurs na realizacje zadań publicznych w zakresie „Upowszechnienia sportu i 

rekreacji na I półrocze 2013r pn.”Prowadzenie szkolenia dla drużyn dziecięcych i młodzieżowych 

oraz ich udział we współzawodnictwie sportowym”. Do konkursu przystąpiły dwie organizacje: 

 - Gminny Klub Sportowy „Świniary” któremu przyznano kwotę dotacji w wysokości 20 000, 00 

złotych oraz Gminny Klub Sportowy „AGRICOLA” w Łoniowie , któremu  przyznano kwotę 

dotacji również w wysokości 20 000,00 złotych ,łącznie wysokość przyznanych środków 

publicznych na I półrocze 2013r. wynosiła 40 000,00 złotych ujętych w budżecie gminy Łoniów na 

realizacje powyższego zadania. 

        W dniu 10 lipca 2013r. ogłoszony został konkurs na realizacje zadań publicznych w zakresie 

„Upowszechnienia sportu i rekreacji na II półrocze 2013r pn.”Prowadzenie szkolenia dla drużyn 

dziecięcych i młodzieżowych oraz ich udział we współzawodnictwie sportowym”. Do konkursu 

przystąpiły trzy organizacje: 

 - Gminny Klub Sportowy „Świniary” któremu przyznano kwotę dotacji w wysokości 19 000, 00 

złotych , Gminny Klub Sportowy „AGRICOLA” w Łoniowie , któremu  przyznano kwotę dotacji 

również w wysokości 19 000,00 złotych oraz „Stowarzyszenie Budo Kai” z siedzibą w Łoniowie 

któremu przyznano kwotę dotacji w wysokości 2 000,00 złotych ,łącznie wysokość przyznanych 

środków publicznych na II półrocze wynosiła 40 000,00 złotych ujętych w budżecie gminy Łoniów 

na realizacje powyższego zadania. 

Ogółem wysokość przyznanych środków publicznych w 2013r. wynosiła 80 000,00 złotych ujętych 

w budżecie gminy Łoniów na realizacje powyższego zadania. 

  

          Na podstawie oferty złożonej w dniu 25.09.2013r.z własnej inicjatywy organizacji 

pozarządowej -Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Ostrowiec Świętokrzyski,  zgodnie z 

ustawą o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, uznając celowość realizacji tego 

zadania  zlecono realizację zadania  z pominięciem otwartego konkursu ofert  w zakresie zadania – 



pn.” Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Łoniów, które 

uzyskało kwotę dotacji w wysokości 3 000,00 zł. 

 

   Wszystkie organizacje w terminie do 30 lipca 2013r.za I półrocze a do 30 stycznia 2014 roku za II 

półrocze złożyły sprawozdania z realizacji zadań wspieranych przez gminę Łoniów. 

I. Gminne Kluby Sportowe oraz Stowarzyszenie Budo Kai  realizując zadanie z zakresu  

upowszechniania sportu i rekreacji krzewiły i propagowały kulturę fizyczną w środowisku 

dzieci i młodzieży gminy oraz zdrowy styl życia poprzez naukę AIKIDO (sztuka 

samoobrony). Kształtowały w młodzieży poszanowanie dla osiągnięć gminy i dorobku 

sportowego, zapewniły młodzieży zdrowy sposób spędzania wolnego czasu, promowały 

gminę na zewnątrz, rozwijały zainteresowania sportowe wśród dzieci i młodzieży, nauczały 

współpracy w grupie. 

    W okresie realizacji zadania GKS ”Świniary” prowadził zajęcia szkoleniowo treningowe dwa 

razy tygodniowo  po dwie godziny dla dwóch grup dzieci i młodzieży liczących 42 osoby oraz 

brano udział w meczach pucharowych, zawodach ligowych  prowadzonych  przez Świętokrzyski   

Związek Piłki  Nożnej. W trakcie sportowej rywalizacji I półroczu drużyna seniorów zajęła I 

miejsce w swojej  kategorii podczas rywalizacji o mistrzostwo grupy IV klasy B i uzyskała awans 

do klasy A.  Drużyna orlików młodszych w rozgrywkach ligowych systemem pucharowym zajęła 

III miejsce w swojej grupie..   

     GKS „AGRICOLA” w Łoniowie prowadził treningi  dwa razy w  tygodniu  dla dwóch grup 

wiekowych oraz mecze ligowe . Juniorzy I i w II półroczu  zajelii  3 miejsca w rozgrywkach 

świętokrzyskiej grupy Orlika Młodszego, seniorzy- zaje lii  I półroczu 11 a  II półroczu 7 miejsca w 

rozgrywkach świętokrzyskiej A klasy II grupa.    

   „Stowarzyszenie Budo Kai” Łoniów  prowadziło treningi AIKIDO trzy razy w tygodniu  oraz 

staże (egzamin) raz w miesiącu. 

     II    Członkowie Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim 

dzięki uzyskanej dotacji z zakresu zadania „pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla 

najuboższych mieszkańców gminy Łoniów, systematycznie rozdawali żywność z programu 

unijnego PEAD. Artykuły spożywcze przekazywano za pośrednictwem  Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej Koło przy parafii NNMP w Sulisławicach 

rodzinom, którzy takiej pomocy potrzebują. W 2013 roku stowarzyszenie na terenie gminy 

objęło pomocą żywnościową 300 osób.  Zmniejszając przez to obszar głodu i niedożywienia 

na terenie gminy Łoniów oraz zapobiegając marnowaniu i niszczeniu żywności.  

 

      

 

 

    Niniejsze sprawozdanie opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  
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                                                                                                            Wójt Gminy Łoniów 

            /-/ Szymon Kołacz 
 

                                                                                                                                                                                                                                                


