
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szydłów z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2016 

Program Współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/88/2015 Rady Gminy Szydłów 
z dnia 25 listopada 2015 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.iur.pl w zakładce 
„Projekty uchwał" w dniu 14 października 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: 1 

W 2016 r. ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych. Zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Szydłów z dnia 10 lutego 2016 r. 
przeprowadzono otwarty nabór kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych do 
składu komisji konkursowej. Do dnia 24 lutego 2016 r. nie wpłynęła żadna propozycja 
kandydatury do komisji. Konkurs ogłoszono 1 marca 2016 r. Zarządzeniem Nr 13/2016 Wójta 
Gminy Szydłów. 
Konkurs obejmował następujące rodzaje zadań: 

1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, produktów lokalnych, 
rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych (kwota przeznaczona: 18.000 zł) 

2. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej (kwota 
przeznaczona: 3.000 zł) 

3. Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych (kwota 
przeznaczona 4.000 zł) 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 8 
Liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego: 8 
Liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane lub unieważnione): 0 
Liczba umów zawartych w formie wsparcia: 8 
Liczba umów zawartych w formie powierzenia: 0 
Ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o środki 
budżetowe: 8 
Liczba obszarów zadaniowych: 3 
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach 
zadaniowych: 

1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, produktów lokalnych, 
rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - 18.000 zł 
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2. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej -
3.000 zł 

3. Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych - 4.000 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: 

Podmiot realizujący, nazwa zadania Dotacja 
Środki 
finansowe 
własne 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuszowie, Kotuszów 83, 28-225 
Szydłów. „Ocalamy od zapomnienia nasze wspomnienia - przegląd 
kronik stowarzyszeń z terenu Gminy Szydłów jako pełne i rzetelne 
źródło wiedzy o lokalnych społecznościach." 

1.500,00 109,41 

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, ul. 
Urocza 48, 28-225 Szydłów. „Badanie historycznych zagadek Szydłowa" 

4.000,00 250,00 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, ul Szkolna 16, 28-225 
Szydłów. „Warsztaty architektoniczno-inwentaryzacyjne 2016." 3.000,00 1.074,76 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Rudkach, Rudki 50, 28-
225 Szydłów. „Integracja społeczna - Festyn kulinarno-muzyczny" 2.300,00 460,37 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Avito Vivit Honore", ul. 
Wschodnia 8a/15, 28-200 Staszów. „Promocja Szydłowa poprzez 
uczestniczenie Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów w imprezach 
kulturalnych i historycznych na terenie całego kraju." 

3.200,00 1.101,20 

Bractwo Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Parafii w 
Kotuszowie, Kotuszów 82, 28-225 Szydłów. „III Sympozjum - Duchowa 
droga św. Jakuba. Młodzi na drogach Europy do Miłosiernego Ojca". 

4.000,00 300,00 

Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie, ul. Opatowska 34, 28-225 
Szydłów. „Organizacja marszy, turniejów strzeleckich, obozów 
wędrownych i uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych przez 
strzelców z Szydłowa" 

3.000,00 626,84 

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa, Sielec 27, 28-200 
Staszów. „Działaj Lokalnie IX" 4.000,00 4.000,00 

Liczba wspólnie realizowanych zadań: 0 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty na realizację zadań publicznych: 7.922,58 zł 
Wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu: 
25.000 zł 
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