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Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy 

Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi  

 i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku  publicznego  za 2016r.  
  

  

  

województwo świętokrzyskie, powiat buski,  

gmina Nowy  Korczyn  

  

 

  

                                                                         Maj   2017 
 
 

 Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz.1817tekst jedn.).  

W związku z Uchwałą  Nr XV/97/2016   Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 02 marca 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami 
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pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata  

2016-2018, przedkładam Radzie Gminy sprawozdanie za 2016r. z realizacji Rocznego  

Programu Współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:   

1. Projekt Uchwały Rady Gminy Nowy Korczyn w sprawie: Programu Współpracy 

Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018  był konsultowany 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego.  

  

2. W budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 r. organizacjom pozarządowym i innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przydzielono dotację w 

wysokości  77 000 zł;   

3. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie przeprowadzono w 2016 roku dwa otwarte konkursy ofert, w których  

wyłoniono podmioty realizujące zadania publiczne:  

          pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" na terenie Gminy Nowy Korczyn  w      

          2016 roku; podmiot realizujący powyższe zadanie Klub Sportowy "WISŁA" Nowy 

              Korczyn wykorzystał przyznaną dotację w całości  tj.  kwotę  65 000 zł.  

4. W 2016 roku organizacja pozarządowa - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy     

"Wisła" Nowy Korczyn prowadząca działalność pożytku publicznego na ogłoszony 

konkurs złożyła  wniosek  na realizację zadań publicznych. Wymieniona organizacja 

otrzymała z budżetu gminy dotację w kwocie  7 000 zł z przeznaczeniem na 

organizowanie działalności zgodnie z GPPiRPA w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz  

tworzenia  warunków  materialnych  i  technicznych dla ich rozwoju,  

5. W 2016 roku organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank 

Żywności  Ostrowiec Świętokrzyski prowadzący działalność pożytku publicznego 

złożyła wniosek na realizację  zadań publicznych. Wymieniona organizacja otrzymała 

z budżetu gminy dotację  w kwocie 5 000zł z przeznaczeniem na „ Pozyskiwanie  

 artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy  Nowy Korczyn”.  
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Ponadto:  

- organizacjom i stowarzyszeniom udostępnione bądź użyczone w bezpłatny zarząd  

zostały pomieszczenia na prowadzenie działalności statutowej w budynkach przy ul. 

Pocztowej   i  przy ul. Buskiej  należących do Gminy Nowy Korczyn;  

- informowano na bieżąco  o szkoleniach,  oraz możliwościach pozyskania środków na 

bieżącą działalność organizacji pozarządowych ze źródeł spoza budżetu Gminy;  

- organizacje i stowarzyszenia czynnie włączyły się w przygotowanie i organizację 

imprez, na którą składały się przegląd kapel do „Buskich Spotkań z Folklorem", w  obchody  

imprezy historycznej-rekreacyjnej cyklicznej - ”KINGONALIA”w miesiącu lipcu, „Dożynki 

Gminne” w miejscowości  Piasek Wielki  oraz  blok  imprez  rekreacyjno - sportowych; 

imprezy zaktywizowały Koła Gospodyń Wiejskich, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy, 

oraz  Klub Sportowy „Wisła” Nowy Korczyn,  Stowarzyszenie" Orkiestra Dęta im. Jana III 

Sobieskiego" czynnie włączyło się w  każdą patriotyczną uroczystość odbywającą się w 2016r  

na terenie Gminy Nowy Korczyn.  

Gmina Nowy Korczyn jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Królewskie 

Ponidzie”, na rzecz którego przekazała składki członkowskie za 2016 rok,oraz jest członkiem 

Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Moc Ponidzia” na rzecz której również przekazała 

składki członkowskie za 2016r. 

  

Zgodnie z art. 5a ust. 2 podjęta została uchwała  Nr XV/97/2016   Rady Gminy Nowy 

Korczyn z dnia 02 marca 2016r.  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Nowy 

Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na  lata 2016-2018r.  
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- Gmina Nowy Korczyn wydzieliła środki finansowe przeznaczone  w roku 

budżetowym 2016 na powierzenie zadania lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione , w łącznej wysokości 77 000 zł.  

  

  

Wójt Gminy Nowy  Korczyn  

mgr inż Paweł Zagaja    

Sporządziła: Danuta Zborowska  

Insp. Urzędu  Gminy  


