SPRAWOZDANIE
Z RE ALIZAC J PRo GRAMU wsP oŁPRA CY GMINY WISKITKI
Z ORGANIZACJAMIPOZARZADOWYMI

ZA ROK 2015

Program współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozatzqdowymi
otaz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działa|noŚcipozytku
publicznego i wolontariacie na rok 2015 zostat przyjęty Uchwał4Nr 10ĄV/14 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 19 grudnia 2014r.
Projekt Programu wspołpracy zostałpoddany konsultacjom. W wyznaczonym
terminie zgłoszota została1 propozycj a zmiany.
Celem gtównym programu było kształtowanie demokratyaznego ładu
społecznegow środowisku lokalnym, popruez budowanie partnerstwa pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami, słuz4cego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb
społecznychdla rozwoju Gminy i jej mieszkańcow.
Na rok f0I5, jako priorytetowe zadania do reaLizac1iprzy współpracy organów
samorządowych z or ganizacjami p o zaruądowyrni przyj ęto:
1) wspieraniei upowszechnianiezajęćsportowych;
2) rozwój bazy sportowej'w tym:
a) prowadzenie amatorskichsekcji sportowych,
b) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych,
c) upowszechnianiekultury ftzycznejwŚród mieszkańcówGminy Wiskitki poprzez
prowadzeniezajęĆw roznych dyscyplinach,których celernjest między innymi
przygotowaniezawodników gminnych klubow sportowychdo rywa|izacji.
WspółpracaGminy Wiskitki z podmiotami prowadzqcymi działalność
pozytku
publicznego opierałasię w szczegóInościna zlecaniu zadań publicznych w formie
powierzenta zadah wraz z udzieleniem dotacji na ich rea|izację,po przeprowadzeniu
otwartegokonkursu ofert.
Zgodnie z priorytetowymi zadaniami okreŚlonymi w Programie, w r. 2015
ogłoszonyzostałotwarty konkurs ofert w zakresieupowszechnianiakultury i sportu.
Rodzaje zadanobjętychkonkursem to:
ZadanteI. Zadanie publiczne z zal<resuupowszechnianiakultury fizycznej i sportu
w obszarzeszkolenia młodzieŻy(w grupiewiekowej 13 - 18 lat) w piłcenoznej.

Zadatie 2. Zadanię publiczne z zakresu upowszęchniania kultury fizycznej i sportu
w obszatzeszkolenia dzieci i młodzieŻyw piłcesiatkowej.
Zadanie 3. Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w obszarze szkolenia dzieci i młodzieżyw tenisie stołowym.
Zadanię 4, Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w obszatze szkolenia dzieci i młodzieŻyw szczególnościwielodyscyplinarne
przygotowanie sportowe do udziału w rozgrywkach organizowanych przez
powiatowe,wojewódzkie i ogólnopolskiezwiązki sportowe'
W wyniku konkursu' w roku 2015 finansowanebyty zadania,ujęte w rocznych
ka|endarzach, o bardzo zróŻnicowanym charaktetze, zasięgu i skali oddziatywania,
poczynającod lokalnych imprez sportowo _ rekreacyjnych,a koncz4c na zawodach
sportowych o randzę wojewodzkiej. Zadania reaIizowały 4 podmioty. Działania
przeprowadzono z wykorzystaniem 78.500zŁ.Środki zostaływydatkowanę m.in. na
doposazenie sprzętowe' wynagrodzenie instruktorów, nagrody dla uczestników
rozgrywek, opłaty zwi4zane zuczestnictwem w zawodach.
osiągnięte rezultaty, wymienione przęZ organizacje w sprawozdaniach
zrealizacji zadafiprzeprowadzonychw r. 2015, to m.in.:
- większe zaangazowanie się dzieci i młodziezy w czyrlny udziat w zajęciach
sportowych(utworzeniedruzyn juniorów);
- popularyzacja róznorodnych dyscyplin sportu;
- zapewnienieaktywnego spędzania wolnego czasu;
- nauka sportowego trybu Życiairywalizacji na zasadachfair-p|ay;
- doskonalenie umiejętnoŚci oraz ksztahowanie postawy Świadomego uczestnictwa
w róznych formach aktywności;
- propagowaniezdrowegotrybu iycta;
- podniesienieumiejętnoŚcipsychoruchowych dzieci, mt.odzieŻyi dorosłych.
Z ww. wynika' iż wykonanę zadaniamiaty istotny wpływ na upowszechnianie
kultury i sportu na terenie Gminy Wiskitki oraz zwiększyłydostępnoŚó społeczności
lokalnej _ w szczególności dzieci t młodzieŻy- do działalnościrekreacyjnej
i sportowej.

