Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy
Gminy Drużbice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wójt Gminy Drużbice przedkłada
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2017 rok .
Uchwałą Nr XXI/231/2016

r. z dnia 28 listopada 2016 r., oraz Uchwałą Nr

XXIII/258/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. Rada Gminy Drużbice uchwaliła roczny program
współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Główną formą
współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami było
zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonywania zadań wraz
z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
W 2017 roku Gmina Drużbice ogłosiła otwarty konkurs ofert obejmujący zadania
w następujących obszarach:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach
wiekowych poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby, szachy, tenis stołowy, piłka
nożna, strzelectwo, biegi przełajowe oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwo
w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych.
2. Prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz
organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
rozgrywkach sportowych.
3. Rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez organizację i współorganizację
imprez kulturalnych, okolicznościowych podtrzymujących tożsamości lokalną z udziałem
mieszkańców oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości muzycznej, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotację przyznano następującym
organizacjom pozarządowym:

Lp:

Stowarzyszenie

Rodzaj zadania publicznego

1.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Hucisko
Gminny Ludowy Klub Sportowy w
Drużbicach

Dzień Sąsiada dla mieszkańców wsi
Hucisko i okolic
upowszechniania kultury fizycznej
poprzez upowszechnianie kultury
fizycznej wśród dzieci i młodzieży w
różnych kategoriach wiekowych
poprzez organizację szkoleń w
zakresie: warcaby, szachy, tenis
stołowy piłka nożna ,biegi przełajowe,
oraz organizowanie przygotowań i
uczestnictwo w lokalnych,
regionalnych i ogólnopolskich
imprezach sportowych
Prowadzenie młodzieżowych drużyn
piłki siatkowej na terenie Gminy
Drużbice
oraz
organizowanie
przygotowań i jej uczestnictwa w
lokalnych,
regionalnych
i
ogólnopolskich
rozgrywkach
sportowych
Popularyzacja kultury ludowej i
tradycji narodowych poprzez wsparcie
rozwoju lokalnego Zespołu Ludowego
oraz organizacje warsztatów i spotkań
integracyjnych dla mieszkańców
gminy Drużbice
Strzelectwo – sport dla wszystkich

2.

3.

Gminny Ludowy Klub Sportowy
„Siatkarz” w Drużbicach

4.

Gminne Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich w Drużbicach

5.

Bełchatowski Klub
Lekkoatletyczny

Kwota przyznanej
dotacji
2600,00
14000,00

22.000,00

7800,00

4000,00

W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2017 r., uczestniczyły głównie dzieci i młodzież
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Drużbice. Realizacja zadań w ramach
otwartych konkursów ofert dot. głównie zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji
wśród dzieci i młodzieży oraz zadań w zakresie aktywnych form spędzania czasu wolnego
mieszkańców.
W 2017 roku w budżecie Gminy na realizację zadań kulturalnych i sportowych przeznaczono
50.400,00 zł. Na realizację zadań sportowych w ramach otwartego konkursu ofert przyznano
40.000,00 zł. z czego nie wykorzystano – 42,09 zł Wszystkie sprawozdania złożone zostały
w terminie, rozliczone i przyjęte.
Celem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi było wspieranie rozwoju
społeczności lokalnej. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Drużbice
z organizacjami pozarządowymi jest dokumentem podsumowującym rok współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi.

