
 

 
Janów, dnia 27 maja 2016 r. 

 

SRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓLPRACY                         

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2015 
 

  W dniu 17 marca 2015 roku na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. 

zm.), Uchwały Nr 36/V/11 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia 

Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami pożytku publicznego na lata 2011-2015 oraz Uchwały Nr 287/XLIX/14 Rady 

Gminy Janów  z dnia 14 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku 

publicznego, Wójt Gminy Janów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 r.          

w okresie 14.04.2015 r. - 01.12.2015 r. skierowany do podmiotów wymienionych w art. 11 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.  

 Ogłoszenie to zostało powieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów oraz 

zamieszczone na stronie internetowej Gminy Janów i w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy w Janowie.  

 Gmina Janów w ramach realizacji uchwalonego Wieloletniego Programu Współpracy 

Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego              

i Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami pożytku publicznego w roku 2015 przeznaczyła środki finansowe na realizację 

zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 30 000 zł. 

1. Termin składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania                      

i upowszechniania kultury fizycznej upłynął 07.04.2015 r. o godz. 16.00.  

2. Do konkursu przystąpiło i ofertę złożyło trzech oferentów w zakresie wspierania                   

i upowszechniania kultury fizycznej: 

 Klub Sportowy „Dragon” 

 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Run Podkowa” Janów 

 Klub Sportowy „Złoty Potok” 

Wszystkie oferty zostały złożone w terminie, czyli: 

 Klub Sportowy „Dragon”, oferta złożona 30.03.2015 r., L. dz. 2456 

 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Run Podkowa” Janów, oferta złożona 

07.04.2015 r., L. dz.2562  

 Klub Sportowy „Złoty Potok”, oferta złożona 07.04.2015 r., L. dz.2624 

 Projekty złożono w formie ofert zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty               

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25 z późn. zm.).  

Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

nastąpiło 10 kwietnia 2015 r. 

 Komisja Konkursowa do spraw opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na 

wykonanie zadań publicznych, powołana przez Wójta Gminy Janów Zarządzeniem  

Nr 75/2015 z dnia 31.03.2015 r. w składzie: 

 Monika Gałązka - przewodniczący Komisji, przedstawiciel organu wykonawczego; 

 Agata Gołuchowska - członek Komisji, przedstawiciel organu wykonawczego; 



 Rafał Strzelczyk - członek Komisji, reprezentant organizacji pozarządowej 

rozpatrzyła oferty złożone na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania                     

i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. 

Podczas oceny i kwalifikacji złożonych ofert działała w oparciu o Regulamin Pracy 

Komisji Konkursowej stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2011 Wójta Gminy 

Janów z dnia 12.04.2011 r. Przy weryfikacji ofert oceniano między innymi: 

 działalność oferentów na rzecz Gminy Janów i jej mieszkańców; 

 umacnianie lokalnych działań; 

 możliwość realizacji zadania przez oferenta; 

 przedstawioną przez oferenta kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadania; 

 wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w złożonych 

ofertach; 

 proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których 

wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne; 

 planowany przez organizację pozarządową udział środków własnych lub środków 

pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 

 planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 

wolontariuszy i pracę społeczną członków; 

 doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych projektów w latach ubiegłych; 

 analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji 

pozarządowych które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc 

pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 

środków; 

 informowanie opinii publicznej za pomocą mediów lokalnych i regionalnych                      

o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych, bądź takich w których biorą 

udział oferenci. 

O podjętych decyzjach składający oferty powiadomieni zostali pisemnie. 

 

I . Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania                     

i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa projektu Kwota dotacji 

1. 
Klub Sportowy 

„Dragon” 

„Prowadzenie zajęć sportowych, 

rekreacyjnych i zajęć szkoleniowych 

taekwon-do oraz organizacja i udział          

w imprezach sportowych w 2015 roku” 

10 000 zł 

2. 

Uczniowski Ludowy 

Klub Sportowy  

„Run Podkowa” 

Janów 

„Szkolenie dzieci i młodzieży                       

i organizacja imprez w biegach 

przełajowych i nordic walking” 

8 000 zł 

3. 
Klub Sportowy  

„Złoty Potok” 

„Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej, 

siatkówki i koszykówki oraz organizacja 

zawodów sportowych  w piłce nożnej” 

12 000 zł 

 



 W oparciu o wyniki konkursowe podpisano z podmiotami, których oferty zostały 

rozpatrzone pozytywnie stosowne umowy na realizacje wsparcia zadań zgodnie z wzorem 

określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. 

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 

25 z późn. zm.)  

 Na ich podstawie przekazano przydzielone w ramach konkursu środki finansowe                  

i dokonano stosownej weryfikacji realizacji wspieranych zadań. 

1. Klub Sportowy „Dragon" z siedzibą w Poniku, przy ul. Koniecpolskiej 26  

 Umowa nr 1/KF/15 z dnia 22.04.2015 r. 

2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Run Podkowa" Janów z siedzibą przy ul. Plac 

Grunwaldzki 2, 42-253 Janów.  

 Umowa nr 2KF/15 z dnia 23.04.2015 r. 

3. Klub Sportowy Złoty Potok z siedzibą w Złotym Potoku, przy ul. Klonowej 10/2  

 Umowa nr 3/KF/15 z dnia 22.04.2015 r. 

 Wszystkie podmioty z którymi podpisano umowy o wsparcie realizacji zadań 

publicznych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert wywiązały się z realizacji 

powierzonych im projektów i w terminie dokonały rozliczenia zgodnie ze wzorem 

określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. 

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 

25 z późn. zm.)  

 

1. Klub Sportowy „Dragon" z siedzibą w Poniku, przy ul. Koniecpolskiej 26, złożył     

sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego o nazwie „Prowadzenie zajęć 

sportowo-rekreacyjnych i zajęć szkoleniowych taekwon-do oraz organizacja i udział               

w imprezach sportowych w 2015 r.” w okresie od 22.04.2015 r.- 01.12.2015 r. określonego    

w umowie nr 1/KF/15 z dnia 22.04.2015 r. w terminie, czyli 21.12.2015 r. Ze sprawozdania 

wynika, że wszelkie zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym      

w ofercie.                                                                                                                 

Rozliczenie finansowe zostało przedstawione czytelnie i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Przekazane na podstawie umowy środki finansowe na realizację zadania 

pożytku publicznego zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób 

ekonomiczny dla pełnego i racjonalnego ich wykorzystania. 

2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Run Podkowa” Janów z siedzibą przy ul. Plac 

Grunwaldzki 2 w Janowie, złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego    

o nazwie „Szkolenie dzieci i młodzieży i organizacja imprez w biegach przełajowych i nordic 

walking” w okresie od 23.04.2015 r.- 01.12.2015 r.  określonym w umowie nr 2/KF/15 z dnia 

23.04.2015 r. w terminie, czyli 09.12.2015 r. Ze sprawozdania wynika, że wszelkie zakładane 

cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie.                       

Rozliczenie finansowe zostało przedstawione czytelnie i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Przekazane na podstawie umowy środki finansowe na realizację zadania 

pożytku publicznego zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób 

ekonomiczny dla pełnego i racjonalnego ich wykorzystania. 

3. Klub Sportowy „Złoty Potok" z siedzibą w Złotym Potoku, przy ul. Klonowej 10/2, złożył 

sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego o „Prowadzenie zajęć z zakresu 

piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej” 

w okresie od 22.04.2015 r. do 01.12.2015 r. określonego w umowie nr 3/KF/15 z dnia 

22.04.2015 r. w terminie, czyli 31.12.2015 r. Ze sprawozdania wynika, że wszelkie zakładane 

cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym  w ofercie.                      



Rozliczenie finansowe zostało przedstawione czytelnie i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Przekazane na podstawie umowy środki finansowe na realizację zadania 

pożytku publicznego zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób 

ekonomiczny dla pełnego i racjonalnego ich wykorzystania.  

 

 

 

Wójt Gminy Janów 

/-/ Joanna Ścigaj 

 

 


