
Janowice Wielkie, dnia 30 grudnia 2015 r. 

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Janowice Wielkie  

z realizacji Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego - za 2015 rok 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie nr II/7/2014 z dnia 

8 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  

informuję, iż realizacja programu w ww. roku wyglądała następująco:  

 

1. W 2015 roku ogłoszony został jeden konkurs na realizację zadania publicznego w postaci 

upowszechniania kultury fizycznej w dwóch dyscyplinach sportowych: piłka nożna oraz piłka siatkowa. 

Konkurs został ogłoszony w dniu 12 stycznia 2015 roku. Na konkurs zostały zgłoszone dwie oferty: Gminnego 

Ludowego Klubu Sportowego „Rudawy” w zakresie piłki nożnej oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Sokoliki” w zakresie piłki siatkowej. W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert przez powołaną 

Zarządzeniem Wójta Gminy Janowice Wielkie nr 5/2015 z dnia 6 lutego komisję konkursową uznano obie 

oferty za spełniające kryteria konkursu. Zarządzeniem nr 7/2015 z dnia 13 lutego 2015 przyznane zostało 

dofinansowanie na realizację zadania publicznego dla: GLKS „Rudawy” w kwocie 40 000 zł, oraz UKS 

„Sokoliki” w kwocie 18 000 zł.  

 

2. W 2015 roku do Urzędu Gminy wpłynęły dwie oferty na realizację zadania publicznego, złożone w trybie 

19a ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert:  

a. Fundacja Przystanek Dobrych Myśli – złożony wniosek na promocję idei (ulotki, kalendarzyki, 

tablice) Odnowy Wsi Dolnośląskiej na kwotę 1250,00 zł. Decyzją Wójta Gminy Janowice Wielkie dnia 

16 września 2015 roku przyznane zostało dofinansowanie na realizację tego zadania.  

b. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Rudawy” – złożony wniosek na szkolenie dzieci i młodzieży w 

ramach działalności GLKS w okresie od 11 września do 11 grudnia 2015 na kwotę 4120,00 zł. GLKS 

pismem z dnia 31 sierpnia 2015 zwrócił się do Wójta Gminy Janowice Wielkie z prośbą o rozwiązanie 

umowy zawartej w dniu 2 marca 2015 oraz rozliczenie dotychczas wydatkowanej dotacji. Klub 

argumentował to rozpadem drużyny seniorów oraz brakiem możliwości wywiązania się z umowy. 

Przedstawione rozliczenie wykazało, iż klub wykorzystał jedynie 27 tys. zł z 40 tys. przyznanej dotacji. 

W związku z tym, umowa została rozwiązana a dalsze przelewy wstrzymane. Klub potrzebował jednak 

środków na dalsze szkolenie dzieci i młodzieży, stąd wniosek w trybie 19a oraz pozytywna decyzja o 

przyznaniu środków we wnioskowanej wysokości. Umowa zawarta została 30 września 2015 r. 

 

3. W 2015 roku do Urzędu Gminy Janowice Wielkie nie wpłynęły wnioski dotyczące dofinansowania 

inicjatywy lokalnej.  

 

4. W ciągu roku kalendarzowego na realizację zadania publicznego w ramach otwartych konkursów, jak i w 

trybie art. 19a dofinansowanie otrzymały trzy podmioty: GLSK, UKS oraz Fundacja Przystanek Dobrych 

Myśli, które łącznie przedstawiły 4 oferty, z których wszystkie uzyskały dotację. Łączna kwota 

dofinansowania przyznana tym organizacjom w 2015 roku wyniosła 50 370,00 zł.  

 


