
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY 
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
(Dz.U. z 2019r., poz. 688)

W 2018 roku Wójt Gminy Bodzechów ogłosił pięć konkursów na realizację zadań z zakresu
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019r., poz. 688). 

Pierwszym  z  nich był  konkurs na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie.  Rodzaj  zadania:  Pozyskiwanie,
magazynowanie i wydawanie żywności oraz odzieży dla mieszkańców Gminy Bodzechów. Wysokość
środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację  zadania:  6000,00  zł  (słownie:  sześć  tysięcy
złotych).  Na  ogłoszenie  konkursowe  odpowiedziała  jedna  organizacja  –  Polski  Komitet  Pomocy
Społecznej  w Ostrowcu Św.,  która  spełniała  warunki  określone w ogłoszeniu i  z  którym zawarto
umowę na realizację zadania na kwotę 6 000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych). 

Drugi konkurs ogłoszono na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania: 
Upowszechnianie wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Bodzechów. Wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Na ogłoszenie konkursowe odpowiedziała jedna organizacja – Stowarzyszenie Ostrowiecka Akademia
Piłkarska "GALACTICOS",  który spełniał warunki określone w ogłoszeniu i z którym zawarto 
umowę na realizację zadania na deklarowaną przez wnioskodawcę kwotę 30 000,00 zł (słownie 
trzydzieści tysięcy złotych).

Trzeci konkurs ogłoszono na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.  3 ust.  3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego i  o wolontariacie .  Rodzaj
zadania: Zorganizowanie dla dzieci z miejscowości Miłków dwutygodniowej półkolonii z programem
profilaktycznym. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 6 000,00 zł
(słownie:  sześć  tysięcy  złotych).  Na  ogłoszenie  konkursowe  odpowiedziała  jedna  organizacja  -
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Miłkowie z siedzibą w Miłkowie, ul. Szkolna 13,
która spełniała warunki określone w ogłoszeniu i z którą zawarto umowę na realizację zadania na
deklarowaną przez wnioskodawcę kwotę 6 000,00 (słownie sześć  tysięcy złotych).

Czwartym z nich był konkurs na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj
zadania: Wspieranie realizacji  zadań z zakresu kultury,  sztuki,  ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa
narodowego „Łączymy się w Krzemiennym Kręgu – folklor łączy pokolenia”. Wysokość środków
publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 10771,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset
siedemdziesiąt jeden złotych). Na ogłoszenie konkursowe odpowiedziała jedna organizacja – Gminne
Stowarzyszenie  Gospodyń  Wiejskich  w Gminie  Bodzechów,  który  spełniał  warunki  określone  w
ogłoszeniu i  z którym zawarto umowę na realizację zadania na deklarowaną przez wnioskodawcę
kwotę 10770,94 zł (słownie dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 94/100).

Piątym  był  konkurs  na  realizację  zadania  w  zakresie  turystyki  i  krajoznawstwa  przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania: Wspieranie realizacji zadań z
zakresu turystyki i krajoznawstwa „Aktywnie z rowerem w Gminie Bodzechów”. Wysokość środków
publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 3334,00 zł (słownie trzy tysiące trzysta trzydzieści



cztery  złote).  Na  ogłoszenie  konkursowe  odpowiedziała  jedna  organizacja  –  Stowarzyszenie
Oświatowe Wsi Bodzechów „Lisiny Bodzechowskie”, który spełniał warunki określone w ogłoszeniu
i z którym zawarto umowę na realizację zadania na deklarowaną przez wnioskodawcę kwotę 3333,21
(słownie trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 21/100).

Ponadto w trybie  artykułu  19a ustawy o działalności  pożytku  publicznego i  wolontariacie
(Dz.U. z 2018r., poz. 450) Gmina Bodzechów przyznała tzw. „małe zlecenie”

Było to zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania: Prowadzenie półkolonii letnich
dla dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Szwarszowice.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 7 000,00 zł (słownie: siedem
tysięcy  złotych).  Oferta  realizacji  zadania  złożona  przez  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Oświaty  w
Szwarszowicach z siedzibą w Szwarszowicach,  została zaakceptowana i w związku z tym zawarto
umowę na realizację zadania na deklarowaną przez wnioskodawcę kwotę 7 000,00 zł (słownie siedem
tysięcy złotych).

Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Organizacje złożyły stosowne sprawozdania z ich
realizacji.  

Poniżej  przekazuję  zestawienie dotacji  przekazanych organizacjom pozarządowym w 2018
roku, wraz z informacją o stopniu ich wykorzystania.

L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota
przekazana

Kwota 
wykorzystana 
(zgodnie ze 
złożonym 
sprawozdaniem)

1. Polski Komitet 
Pomocy Społecznej 
w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

Pozyskiwanie, 
magazynowanie i 
wydawanie żywności 
oraz odzieży dla 
mieszkańców Gminy 
Bodzechów

6 000,00 zł  6 000,00

2. Gminne
Stowarzyszenie
Gospodyń Wiejskich w
Gminie Bodzechów

 Wspieranie realizacji
zadań z zakresu 
kultury,
sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa
narodowego "Łączymy
się w Krzemiennym
Kręgu - folklor
łączy pokolenia"

 10770,94 zł  10770,94 zł

3. Stowarzyszenie
Ostrowiecka
Akademia  Piłkarska
„GALACTICOS”

Upowszechnianie i 
wspieranie rozwoju 
sportu na terenie 
Gminy Bodzechów

30 000,00 zł 30 000,00

4. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej w 
Miłkowie

Zorganizowanie dla 
dzieci w miejscowości 
Miłków 
dwutygodniowej 
półkolonii z 
programem 
profilaktycznym

6 000,00 zł 6 000,00 zł



5. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Oświaty 
w Szwarszowicach

Zorganizowanie  dla
dzieci w miejscowości
Szwarszowice
dwutygodniowej
półkolonii  z
programem
profilaktycznym

7 000,00 zł 7 000,00 zł

6. Stowarzyszenie 
Oświatowe Wsi 
Bodzechów „Lisiny 
Bodzechowskie”

Wspieranie realizacji 
zadań z zakresu 
turystyki i 
krajoznawstwa 
„Aktywnie z rowerem 
w Gminie 
Bodzechów” 

3 333,21zł 3 333,21zł

Ponadto realizowanymi w ramach Programu formami współpracy o charakterze finansowym i 
poza finansowym Gminy Bodzechów z podmiotami Programu w roku 2018 były w szczególności:
l) powierzenia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub 
wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez:
a) utworzenie na stronie internetowej Gminy działu umożliwiającego prezentacje organizacji 
pozarządowych z terenu Gminy Bodzechów,
b) zapoznanie organizacji z obszarami działań, w które mogą się włączyć, jako realizatorzy zadań,
3) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych niż środki budżetu Gminy,
4) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej 
działalności organizacji pozarządowych w trybie określonym odrębna uchwałą Rady Gminy.
5) inne formy określone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)
Inne formy współpracy były realizowane poprzez:
l) udostępnianie organizacjom lokali na spotkania ogólnodostępne,
2) bieżące poradnictwo oraz pomoc w organizowaniu szkoleń i składania wniosków aplikacyjnych,
3) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy 
i organizacji.
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