
Sprawozdanie z realizacji  

Programu Współpracy Gminy Ogrodzieniec  

z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2016. 
 

 

 

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

i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec jest zobowiązany przedłożyć 

Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ogrodzieniec z 

organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni. 

 

Program współpracy Gminy Ogrodzieniec z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 

został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą NR XVI/126/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. 

Projekt Programu był przedmiotem konsultacji społecznych na podstawie Zarządzenia 

Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. 

Konsultacje społeczne odbyły się w okresie od 6 listopada 2015 r. do 16 listopada 2015 r. 

poprzez zamieszczenie tekstu Programu na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

oraz zebranie opinii na temat projektu przesłanych drogą mailową na adres 

konsultacje@ogrodzieniec.pl i pisemnie do Urzędu Miasta i Gminy. W trakcie prowadzonych 

konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag. 

Na realizację Programu przeznaczono kwotę 30 000,00zł. 

 

I. 

 

Współdziałanie Gminy Ogrodzieniec z organizacjami pozarządowymi obejmowało  

współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. 

 

 

II. 

 

Współpraca finansowa polegała na zleceniu przez Gminę Ogrodzieniec realizacji zadania 

organizacji pozarządowej poprzez powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z 

udzieleniem dotacji na jego realizację. 

W 2016 roku ogłoszono 1 konkurs ofert na realizację priorytetowych zadań ujętych w 

rozdziale IV pkt.2f  Programu współpracy. 

Konkurs ogłoszony został na stronie BIP Urzędu, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na 

oficjalnej stronie internetowej Gminy Ogrodzieniec 2 lutego 2016 r. Nabór ofert trwał do 24 

lutego 2016 r. Konkurs dotyczył realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu pod nazwą: 

Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2016 działań 

sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i 

gminy Ogrodzieniec. 
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W konkursie wpłynęła jedna oferta.  

Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie współpracy oferta została 

zweryfikowana pod względem formalnym i zaopiniowana pozytywnie. 

Po ocenie złożonej oferty zawarto umowę z Klubem Sportowym Giebło. Wartość dotacji 

wyniosła 30 000,00 zł. 

Przyznana kwota dotacji została wykorzystana w 100%. Nie nastąpiło jej zmniejszenie, ani 

zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy. 

 

III. 

 

Gmina Ogrodzieniec wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych. 

 

Gmina promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na 

stronie internetowej gminy (www.ogrodzieniec.pl).  

W marcu 2016 r. wysłano ankiety do 37 organizacji pozarządowych działających na 

terenie gminy. Poza danymi podstawowymi, w ankiecie znalazła się część dotycząca 

przedsięwzięć zrealizowanych przez organizacje w 2015 roku. 22 organizacje przekazały 

zaktualizowane informacje, które zaprezentowano na stronie internetowej gminy. Współpraca 

miała za zadanie wspólną promocję własnych działań. 

Ponadto umożliwiono organizacjom zaprezentowanie swojego dorobku podczas gminnych 

imprez okolicznościowych takich jak: Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, 

Koncert Noworoczny, 3 Maja, Święto Niepodległości oraz Święto Gminy Ogrodzieniec, w 

ramach którego 28.08.2016 na placu Piłsudskiego wystąpiły lokalne organizacje takie jak: 

Zespół Echo, Seniorzy, Zespół Ryczowianki, Orkiestra Dęta przy OSP w Gieble, Orkiestra 

Dęta przy OSP w Ryczowie, Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Ogrodzieńcu. W 

poszczególnych imprezach uczestniczy również Koło Pszczelarzy w Ogrodzieńcu. 

Zabezpieczenie imprez zapewniają strażacy gminnych jednostek OSP. 

Organizacje reprezentują Gminę Ogrodzieniec swoim dorobkiem kulturalnym na 

zewnątrz, m.in. poprzez udział zespołów działających przy MGOK w Ogrodzieńcu w 

przeglądach i festiwalach, a także w uroczystościach lokalnych i zagranicznych np. udział 

delegacji oraz członkiń Zespołu Folklorystycznego „Wrzos” w Dożynkach Diecezjalno – 

Powiatowo -Gminnych w Pilicy. 

W dniach 24-26 czerwca delegacja z Ogrodzieńca wzięła udział w uroczystościach 

gminnych partnerskiego miasta Spisske Podhradie, podczas których w programie 

artystycznym zaprezentował się a capella Zespół Folklorystyczny „Wrzos” z Ryczowa 

Kolonii. 

16 lipca odbyło się Kolejne Jurajskie Granie i Śpiewanie, z udziałem rodzimych 

zespołów: Echo z Ogrodzieńca, Seniorzy z Ogrodzieńca, KGW Ryczowianki z Ryczowa, 

Zespół Folklorystyczny Wrzos z Ryczowa Kolonii oraz zaproszonych gości. 

Ponadto przekazano okolicznościowe dyplomy organizacjom, które w 2016 

obchodziły swoje jubileusze. Były to: Koło Łowieckie „Darz Bór” i Koło Łowieckie „Orle 

Gniazdo” – 70-lecie powstania oraz Miejskie Koło Wędkarskie „Okoń” – 50-lecie istnienia. 

http://www.ogrodzieniec.pl/


Gminnymi pamiątkami nagrodzono też uczestników zawodów wędkarskich dla dzieci 

zorganizowanych przez Koło Wędkarskie „Okoń”. 

W rozgrywkach strażackich wręczono Puchary Burmistrza podczas: III Turnieju Halowej 

Piłki Nożnej OSP, III Turnieju Tenisa Stołowego OSP, Zawodów Sportowo-Pożarniczych. 

Mieszkańcy (zarówno dzieci, jak i  dorośli) mają możliwość uczestniczenia w warsztatach 

plastyczno – kreatywnych organizowanych przez Fundację Wspierania Aktywności Twórczej 

i Regionalnej „Stara Szkoła”. 

Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie 

organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych 

obiektów (pomieszczenia w remizo – świetlicach, sale gimnastyczne w szkołach, Dworek w 

Gieble, pomieszczenia w MGOK w Ogrodzieńcu).  

Gmina Ogrodzieniec prowadziła również działalność informacyjną w postaci 

informowania organizacji pozarządowych działających na jej terenie o źródłach pozyskiwania 

pozabudżetowych środków finansowych.  

 

 

IV. 

 

W 2016 roku Gmina Ogrodzieniec współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu 

płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych 

grup społecznych. Działania te nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do 

zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na 

rzecz mieszkańców. 

 

 


