
Załącznik do  

Uchwały nr XLVIII/296 /18 

Rady Miejskiej w Iłży 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Iłża  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi  

w ustawie о działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2017 r. 

 

W S T Ę P  

 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć 

organowi stanowiącemu jst, sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i zasady oraz formy 

współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi a także zawiera wykaz zadań 

priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu 

Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

 

S P R A W O Z D A N I E  

 

1. Program Współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 

został uchwalony przez Radę Miejską w Iłży uchwałą nr XXVIII/164/2016 w dniu 23 listopada 

2016 r. 

 

2. Zgodnie z Programem Współpracy, współpraca Gminy Ilża z organizacjami pozarządowymi 

miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. 

 

3. Celem głównym programu byla współpraca Gminy Iłża w sferze zadań publicznych gminy, 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom 

gminy wymienionym w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. 

 

4. Dla realizacji współpracy finansowej, w budżecie Gminy Iłża na rok 2017 zaplanowano kwotę 

217.000,00 zł. 

 

5. Podjęto nastepujące formy wsparcia ich dzialalności: 

 

• Wspólna organizacja, wspólfinansowanie oraz wzajemna współpraca w zakresie 

ralizacji zadań należących do sfery działaności pożytku publicznego odpowiadajacym 

zadaniom gminy poprzez powierzanie organizacjom pozarządowym lub wspieranie zadań 

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.  

 

Współpraca finansowa Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi odbywała się w ramach 

otwartego konkursu ofert. W 2017 r Gmina ogłosiła 1 konkurs w dniu 16.03.2017 r. W odpowiedzi 



na ogłoszenie o konkursie wpłynęły nastepujące oferty organizacji pozarządowych: 

 

a) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, na konkurs 

wpłynęła 1 oferta, 

Caritas Diecezji Radomskiej na zadanie pn. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej - wspieranie 

rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, 

rehabilitacyjna) – kwota dofinansowania 30.000,00 zł .- umowa została zawarta w dniu 24.04.2017 

r. 

Zadania w tym zakresie zostały zrealizowanew terminie i zgodnie z planem. 

 

b) w zakresie kultury zaplanowano kwotę 17.000,00 zł, na konkurs wpłynęly 3 oferty: 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej na zadanie pn. Zorganizowanie plenerowej imprezy 

kulturalnej pod nazwą: "Dni Leśmianowskie" – kwota dofinansowania 6.500,00 zł, - umowa została 

zawarta w dniu 12.05.2017 r. 

 

Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących na zadanie pn. Zorganizowanie plenerowej 

imprezy kulturalnej pod nazwą: "Ilżecki Jarmark Sztuki Ludowej" – kwota dofinansowania 

6.000,00 zł. - umowa została zawarta w dniu 28.07.2017 r. 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej na zadanie pn. Zorganizowanie plenerowej imprezy 

kulturalnej pod nazwą: "Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki" – kwota dofinansowania 4.500,00 zł, 

- umowa została zawarta w dniu 11.07.2017 r. 

 

Zadania w tym zakresie zostały zrealizowanew terminie i zgodnie z planem. 

 

c) w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 170.000,00 zł, na konkurs wpłynęła 1 

oferta: 

Iłżecki Klub Sportowy "Polonia" na zadanie pn. Organizacja, koordynacja i uczestnictwo w  

imprezach sportowo – rekreacyjnych zakup sprzętu sportowego, zatrudnienie kadry trenerskiej, 

organizacja zajęć treningowych i rozgrywek piłkarskich (meczów i turniejów organizowanych 

przez zwiazki sportowe i organizacje do tego uprawnione) – kwota dofinansowania 170.000,00 zł. - 

umowa została podpisana w dniu 20.04.2017 r. 

Zadania w tym zakresie zostały zrealizowanew terminie i zgodnie z planem. 

 

Ponadto Gmina Iłża podejmowała nastepujące formy współpracy z organizacjami pozarządowymi: 

• Wzajemne informowanie się o planach i kierunkach działalności i wspóldziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków. 

• Tworzenie w miarę potrzeb przez organy gminy wspólnych zespołów o charakterze 

doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz 

przedstawicieli właściwych organów gminy oraz przedmiotu ich działania,  

• Współpraca i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania wsparcia z innych źródeł poprzez 

informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 



o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o możliwości pozyskiwania środków 

finansowych oraz sprzętu sportowego i innych z różnych źródeł, w tym doradztwo 

 i udzielanie pomocy merytorycznej,  

• Promocji działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez zamieszczenie lub 

przekazanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych inicjacji 

realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty na stronach internetowych Urzędu 

Miejskiego w Iłży, 

• Pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kontaktów 

ponadgminnych i międzynarodowych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom  

i podmiotom starającym się o nawiązanie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych,  

• Koordynowanie działań i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami  

(np. wspólne organizowanie konferencji i współpraca przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz 

społeczności lokalnej), 

• Wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań 

służących zaspokojeniu tych potrzeb,  

• Promowanie przez samorząd działalności organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego 

wizerunku,  

• Organizowanie przez administrację samorządową szkoleń i doradztwa dla organizacji 

pozarządowych,  

• Udzielanie przez samorząd gminy Iłża wsparcia poza finansowego dla organizacji  

(np.: oddelegowanie pracowników, użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnianie sal urzędu, itp.). 


