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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPOtPRACY GMINY KRZYZAN6W Z ORGANIZACJAMI
POZARZA.DOWYMI ZA 2015 ROK

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 ) organ wykonawczy jednostki samorzqdu

terytorialnego najpozniej do dnia 31 maja kazdego roku jest obowiqzany przedtozyc organowi

stanowia_cemu jednostki samorza_du terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu wspotpracy za

rok poprzedni.

Rada Gminy Krzyzanow Uchwata. nr XX1I/180/2013 z dnia 26 listopada 2013r. uchwalita

wieloletni program wspotpracy Gminy Krzyzanow z organizacjami pozarza_dowymi oraz innymi

podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc pozytku publicznego na lata 2014 -2016.

Wieloletni program byt konsultowany zgodnie z Uchwata, nr XXXIII/190/10 Rady Gminy

Krzyzanow z dnia 5 listopada 2010r. w terminie od 17.10.2013r. do 30.10.2013r. w formie wyrazania

pisemnych opinii przez organizacje i podmioty wymienione a art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnosci

pozytku publicznego i o wolontariacie, prowadzqce dziatalnosc na terenie Gminy Krzyzanow.

W dniu 07.10.2015r. Stowarzyszenie Wspieraja.ce Rozwoj Gminy Krzyzanow ztozyto oferty

zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w srodowisku dzieci i mtodziezy

pn. ,,Wspieranie imprez oswiatowych, dziatania poprawiaja_ce wyposazenie szkot gminy Krzyzanow".

Oferta zostata ztozona w oparciu o art. 19 a ust. 1 Ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o

wolontariacie tj. z pomini^ciem otwartego konkursu ofert.

Ofert^ zamieszczono na tablicy ogtoszen oraz na stronie BIP Urz^du. W zwia,zku z tym, iz nie

zgtoszono uwag do w/w oferty w dniu 15 pazdziernika 2015r. zawarto umow^ dotyczqcq realizacji

zadania publicznego pod nazwq ,,Wspieranie imprez oswiatowych, dziatania poprawiajqce

wyposazenie szkot gminy Krzyzanow". W tym celu Gmina Krzyzanow przeznaczyta na wsparcie w/w

zadania kwote^ 2000 zt.

Zadanie zrealizowano w terminie od 15.10.2015r. do 30.11.2015r.

Szczegotowy zakres zadania publicznego:

1. Wyjazd do Aquaparku.

2. Zakup sprzqtu sportowego.

3. Wyjazd do Teatru Powszechnego w todzi.

4. Wyjazd na warsztaty przyrodnicze.

Adresatami zadania publicznego byli uczniowie szkot podstawowych w Kaszewach

Dwornych , Kterach i Micinie oraz uczniowie Gimnazjum w Krzyzanowie.



Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego:

1. Zdobycie umiej^tnosci ptywania, rozwijanie umieje_tno$ci ptywackich.

2. Tworzenie i wyrownywanie szans rozwoju kultury fizycznej w srodowisku dzieci i mtodziezy

oraz wspieranie oswiaty w tym srodowisku.

3. Wzbogacenie wyposazenia szkot gminy Krzyzanow w sprz^t sportowy.

4. Stwarzanie mozliwosci udziatu dzieci i mtodziezy w kulturze.

W dniu 30.11.2015r. Stowarzyszenie Wspieraja.ce Rozwoj Gminy Krzyzanow ztozyto

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Z otrzymanej dotacji w wysokosci 2000, 00 zt wykorzystano kwote, 1951,50 zt.

Niewykorzystana, kwot$ w wysokosci 48,50 zt zwrocono na rachunek Urze^du Gminy Krzyzanow.

Ze zfozonego przez Stowarzyszenie Wspieraja^ce Rozwoj Gminy Krzyzanow sprawozdania

wynika, ze zaktadane cele realizacji zadania zostaty w petni osi^gni^te.
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