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Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szydłów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2014 

 

Program Współpracy Gminy Szydłów z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami 

na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/196/2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 

listopada 2013 r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi poprzez publikację projektu 

programu w Biuletynie Informacji Publicznej www.szydlow.bip.jur.pl w zakładce „Projekty 

uchwał” w dniu 14 listopada 2015 r. Do projektu uchwały dołączono formularz konsultacji 

poprzez który organizacje mogły zgłaszać opinie i uwagi do projektu. Do dnia przyjęcia 

uchwały przez Radę Gminy nie wpłynęła ani jedna uwaga do projektu. 

Wskaźniki ewaluacji Programu (na podstawie § 15 p. 2 Programu) 

Liczba otwartych konkursów ofert: 2 

W 2014 r. ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. 

Pierwszy konkurs ogłoszono 20 marca 2014 r. Zarządzeniem Nr 11/2014 Wójta Gminy 

Szydłów. Drugi konkurs ogłoszono 30 września 2014 r. Zarządzeniem Nr 40/2014 Wójta 

Gminy Szydłów. 

Konkurs pierwszy obejmował następujące rodzaje zadań: 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (kwota przeznaczona: 30.000 zł) 

2. Zadania z zakresu kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, produktów lokalnych, 

rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych (kwota przeznaczona: 11.000 zł) 

3. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej (kwota 

przeznaczona: 2.000 zł) 

4. Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych (kwota 

przeznaczona 2.000 zł) 

Konkurs drugi obejmował jedno zadanie: 

1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, produktów lokalnych, 

rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych (kwota przeznaczona 8.000 zł). 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 14 

Liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego: 13 
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Liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane lub unieważnione): 0 

Liczba umów zawartych w formie wsparcia: 13 

Liczba umów zawartych w formie powierzenia: 0 

Ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o środki 

budżetowe: 13 

Liczba obszarów zadaniowych: 4 

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach 

zadaniowych:  

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 12.000 zł 

2. Zadania z zakresu kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, produktów lokalnych, 

rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – 19.000 zł 

3. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej – 

2.000 zł 

4. Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych – 2.000 zł 

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki 

budżetowe: 8 

W ramach Programu zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe realizowały 

następujące podmioty: 

Gminny Klub Sportowy w Szydłowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, Ochotnicza Straż Pożarna w 

Kotuszowie, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore”, Koło 

Gospodyń Wiejskich z Gacek i Mokrego, Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych „Nad 

Zalewem Chańcza”, Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie, Fundacja Aktywizacji i Rozwoju 

Młodzieży FARMa. 

Podmiot realizujący,  nazwa zadania Dotacja 
Środki 
finansowe 
własne 

Gminny Klub Sportowy w Szydłowie „Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z gminy Szydłów 
poprzez uprawianie dyscypliny sportowej: piłka nożna” 

12.000,00 430,85 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej „Plener Malarski 
Jesień 2014” 

1.000,00 1.650,00 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
Kulturalnych „Przeprowadzenie badań archeologicznych w 
rejonie Zamku Szydłowskiego”  

3.000,00 300,00 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuszowie „Kotuszowska majówka 
na Szlaku Jakubowym pod hasłem Odnaleźć swoją drogę i 
miejsce” 

1.700,00 259,96 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit 
Honore” „Turniej łucznictwa tradycyjnego dla uczniów szkół 
podstawowych oraz gimnazjum z terenu Gminy Szydłów z okazji 
Dnia Dziecka wraz z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów 
łuczniczych” 

1.800,00 165,78 

Koło Gospodyń Wiejskich z Gacek i Mokrego „Aranżacja wnętrza 
strażnicy OSP w Gackach” 

2.000,00 400,00 

Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych „Nad Zalewem 
Chańcza” „Zespół Śpiewaczy „Kasztalon” motorem kultywowania 
tradycji lokalnej na terenie Gminy Szydłów”  

1.500,00 108,65  

Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie „Wakacyjny obóz 
wędrowny szlakiem miejsc upamiętniających chwałę oręża 
polskiego” 

2.000,00 728,19 

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa „Działaj 
Lokalnie IX” 

2.000,00 1.000,00 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-
Kulturalnych „Historia Szydłowa nadal zaskakuje”  

2.350,00 115,15 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Gacek i Mokrego 
„Obrzędy Polskie – Andrzejki. Impreza Andrzejkowa z elementami 
polskiej tradycji ludowej” 

1.400,00 484,54 

Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie „Turniej strzelecki z okazji 
Święta Niepodległości 2014 r.”  

2.100,00 111,59 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuszowie „Każdy czuje, że rymuje. 
Historia i zwyczaje lokalnej społeczności opowiedziane wierszami 
lub przyśpiewkami mieszkańców Kotuszowa i okolicznych 
miejscowości” 

2.150,00 164,38 

 

Liczba wspólnie realizowanych zadań: 0 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty na realizację zadań publicznych: 5.919,09 zł 

Wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu: 

35.000 zł 

 

Sporządził: Piotr Walczak 


