
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO ZA 2014R. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn.zm.) oraz uchwały  

Nr 167/XLV/2013 Rady Gminy Opatów z dnia 22.11.2013r. w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,  w dniu  27.02.2014r. Wójt 

Gminy Opatów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r. pn. : Rozwój sportu i kultury fizycznej 

oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie gminy Opatów.  

Do otwartego konkursu ofert przystąpiły dwa uprawnione podmioty:  

1. Klub Sportowy MARATON, z siedzibą w Waleńczowie, ul. Szkolna 19 

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck, z siedzibą  

w Kłobucku, ul. E. Orzeszkowej  44. 

Wymienione wyżej podmioty zostały wybrane  do realizacji zadania publicznego.  

1. W oparciu o wynik konkursu podpisano w dniu 03.04.2014r. z Klubem Sportowym 

MARATON umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój 

sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie Gminy 

Opatów.  

Na podstawie § 3 ust. 1 umowy zostały przekazane środki na realizację zadania 

publicznego w kwocie 26000zł. Wymienione środki zostały przekazane w następujący 

sposób: 

- I transza w wysokości 13000 zł w terminie do 10.04.2014r. 

- II transza w wysokości 13000 zł w terminie do 15.08.2014r. 

Klub Sportowy MARATON złożył w dniu 26.02.2015r. sprawozdanie końcowe  

z wykonania zadania, który to termin nie jest zgodny z § 9 ust. 2 umowy. 

Ze sprawozdania wynika, że Klub Sportowy wywiązał się z realizacji powierzonego mu 

zadania.  

2. W oparciu o wynik konkursu podpisano w dniu 03.04.2014r. z Komendą Hufca ZHP  

w Kłobucku umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój 

sportu i kultury fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie Gminy 

Opatów.  

Na podstawie § 3 ust. 1 umowy zostały przekazane środki na realizację zadania 

publicznego w kwocie 2000zł. Wymienione środki zostały przekazane w terminie do 

30.04.2014r.  



Komenda Hufca ZHP Kłobuck złożyła w dniu 04.12.2014. sprawozdanie z wykonania 

zadania publicznego. Termin złożenia sprawozdania został zachowany.  

Ze sprawozdania wynika, ze przekazaną dotację wykorzystano zgodnie z celem, na jaki ją 

uzyskano oraz zgodnie z umową.  

  

 

Formy współpracy pozafinansowej 

1. Koło Emerytów i Rencistów w Opatowie, pod swoją działalność statutową, korzysta  

z budynku  w Opatowie przy ul. Osiedlowej. Dodatkowo przez okres zimowy udostępniano 

mu świetlicę środowiskową przy GBP w Opatowie.  

2. Na terenie gminy działa 6 Kół Gospodyń Wiejskich. Wszystkie istniejące Koła korzystają  

z pomieszczeń przy remizach OSP lub szkołach podstawowych.  

3. Na terenie gminy działa drużyna harcerska przy Szkole Podstawowej w Opatowie, którym 

udostępniana jest harcówka w świetlicy środowiskowej.  

4. W dniu 30 sierpnia 2014r. na Górze Opatowskiej w ramach „Lekcji historii z Kombatantami na 

Polu i Przedpolu Bitwy pod Mokrą” odbyły się uroczystości patriotyczne związane  

z obchodami 75 rocznicy walk Wołyńskiej Brygady Kawalerii.  

W uroczystościach wzięli udział ułani ze stowarzyszeń kultywujących tradycje pułków 

Wołyńskiej Brygady Kawalerii tj. 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich, 19 Pułk Ułanów Wołyńskich 

i 12 Pułk Ułanów Podolskich oraz lokalne stowarzyszenia.  

5. Korzystanie przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Zwierzyńcu Pierwszym z obiektu budynku 

szkoły, na realizację zadania publicznego w zakresie nauki. 

 

  

Wójt Gminy Opatów 

    Bogdan Sośniak 

 


