
SPRAWOZDANIE  

z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie za 2021 rok 

 

I. WSTĘP  

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 

31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z 

realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie miała 

charakter finansowy i pozafinansowy. 

W ramach programu współpracy organizacje miały do wyboru jeden ze wskazanych poniżej 

sposobów ubiegania się o dotację: 

1. w trybie konkursowym – 3 oferty; 

2. w trybie pozakonkursowym, o którym mowa w art. 19 a ustawy - dla zadań trwających nie 

dłużej niż 90 dni z dofinansowaniem nie przekraczającym kwoty 10.000 zł na projekt  

– 6 ofert. 

Łącznie w okresie sprawozdawczym złożono 9 ofert. 

 

II. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

 

Na realizację zadań publicznych, wspieranych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku 

przeznaczono kwotę 77.600 zł 

Nazwa organizacji 

pozarządowej  

Nazwa zadania  Wysokość 

dotacji 

Zwrot dotacji 

 

1. Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej  

Spółdzielnia Socjalna 

„EWA”, ul. Piotrkowska 

13, 26-300 Opoczno 

„Zapewnienie dostaw 

żywności osobom 

najbardziej 

potrzebującym, 

polegającej na 

transporcie żywności, jej 

przechowywaniu oraz 

wydawaniu na terenie 

Gminy Żarnów” 

 

10.000 zł/ 

konkurs 

0,00 

2. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Klub Sportowy Kasztelan 

Żarnów 

„Mistrzostwo jest nasze” 

 

50.000/ 

konkurs 

0,00 



Klub Sportowy Kasztelan 

Żarnów 

„Gramy w jednej 

drużynie” 

 

5.600 0,00 

3. Turystyka i krajoznawstwo 

PTTK O/Żarnów „Upowszechnianie 

turystyki i 

krajoznawstwa” 

2.000/ 

konkurs 

0,00 

4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

Stowarzyszenie Rodziców 

i Opiekunów Osób 

Niepełnosprawnych w 

Żarnowie” 

„Świąteczna paczka. 

Edycja VII” 

2.000  0,00 

5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych 

Miejscowości Malków 

„Festyn rodzinny w 

Malkowie” 

2.000 0,00 

OSP Chełsty „Festyn rodzinny w 

Chełstach” 

2.000 0,00 

6. Podtrzymanie tradycji ludowych  

OSP Zdyszewice „Spotkanie wigilijne dla 

seniorów z sołectwa 

Zdyszewice” 

2.000  0,00 

Koło Gospodyń Wiejskich 

w Paszkowicach 

„Festyn rodzinny w 

Paszkowicach” 

2.000 0,00 

 

III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

  

Gmina Żarnów wspiera organizacje pozarządowe także w formach pozafinansowych. 

Promowała organizacje pozarządowe działające zarówno na terenie gminy, jak również te, 

działające poza nim. Istotną częścią współpracy gminy Żarnów z organizacjami 

pozarządowymi jest pomoc przy organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Pomoc ta jest 

realizowana m.in. poprzez użyczenie gminnych obiektów oraz urządzeń (m.in., boisko Orlik, 

stadion, Dom Kultury, świetlice wiejskie). Gmina Żarnów współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem 

działań na rzecz różnych grup społecznych. Wypracowanie dobrych relacji, wzajemna 

życzliwość, chęć współpracy wpływają w sposób pozytywny na wszechstronny rozwój 

społeczności lokalnej.  

 

Sporządziła: Monika Kurzyk 

 


