
Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 

2011-2014” za rok 2014 r. 

Art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie nałożył obowiązek, aby każdego roku przedłożyć organowi stanowiącemu 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Podobny zapis znajduje się w Rozdziale 9 pkt. 5 załącznika nr 1 uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu  

z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2011-2014. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, a także uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu 

Szydłowieckiego projekt Rady Powiatu w Szydłowcu w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014, został opublikowany na stronie internetowej 

Powiatu z zaproszeniem do wnoszenia uwag. Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Zgodnie z zapisami przedmiotowej uchwały współpraca Powiatu Szydłowieckiego w roku 2014 

przybrała formę finansowa i pozafinansową.  

Zarząd Powiatu uchwałą z dnia 3 kwietnia 2014 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

w tym osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Szydłowieckiego. Na ten cel Powiat Szydłowiecki 

przeznaczył dotację w kwocie 40 tys. zł. Do otwartego konkursu ofert przystąpiło 14 podmiotów.  

W ramach dotacji, o której mowa wyżej, przyznano kwotę 38 060 zł. 

Wykaz zadań oraz podmiotów, które uzyskały dotację na ich realizację przedstawiono w tabeli 

poniżej. 

Lp. Nazwa zadania/nazwa podmiotu ubiegającego 

się o wsparcie 

Przyznana kwota 

dotacji (w zł) 

Rozliczona kwota 

dotacji (w zł) 

1 Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie 

dzieci, młodzieży i dorosłych 

  

1) Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy 
„ORONKA” z siedzibą w Orońsku 

2000,00 2000,00 

2) Gminny Klub Sportowy „GRYFIA MIRÓW”  
w Bieszkowie Dolnym 

2000,00 2000,00 

3) Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec” 10000,00 10000,00 

4) Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” z siedzibą  
w Szydłowcu 

2000,00 2000,00 

5) Uczniowski Klub Sportowy „HUBAL”  
w Chlewiskach 

2000,00 2000,00 

  18000,00 18000,00 



2 Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

organizowanie turniejów sportowych, również 

dla niepełnosprawnych 

  

1) Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza  
w Szydłowcu 

3500,00 3500,00 

2) Stowarzyszenie KS Kick – Boxing „VIKTORIA”  
w Szydłowcu 

3500,00 3500,00 

3) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Karate KYOKUSHIN MATSUSHIMA w Polsce 
„MUSHIN” z siedzibą w Sadku 

3000,00 2980,02 

4) Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe z siedzibą  
w Szydłowcu 

1000,00 1000,00 

5) Fundacja „Osiem marzeń” z siedzibą w Szydłowcu 2060,00 2060,00 

  13060,00 13040,02 

3 Organizowanie rozgrywek sportowych w grach 

zespołowych, np. siatkówce, lub koszykówce, 

lub piłce ręcznej, lub tenisie stołowym 

  

1) Rodzinna Akademia Sportu w Szydłówku 2000,00 2000,00 

2) Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” przy 
Gimnazjum nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Szydłowcu 

1000,00 1000,00 

  3000,00 3000,00 

4 Imprezy sportowo-rekreacyjne dla 

niepełnosprawnych 

  

1) Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym w Szydłowcu 

2000,00 2000,00 

  2000,00 2000,00 

5 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych  

w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci  

i młodzieży zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

  

1) Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego 
w Szydłowcu 

2000,00 2000,00 

  2000,00 2000,00 

 Łącznie  38060,00 38040,02 

W ramach dotacji przyznano łącznie kwotę 38 060 zł, a rozliczono 38 040,02 zł. 

Pozafinansowymi formami współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi  

w roku 2014 były między innymi: 

Użyczanie sali konferencyjnej Starostwa wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem na spotkania 

okolicznościowe, konferencje, zebrania organizacyjne i walne zebrania organizacji III sektora, między 

innymi: Klubu Emeryta „Lokator”, Zarządu Ogrodów Działkowych w Szydłowcu, Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków, Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek, Federacji Inicjatyw 

Obywatelskich, Stowarzyszenia Solidarność Polskich Rodzin, Akademii Piłkarskiej w Szydłowcu, 

Fundacji KANON. 



Powiat wspierał organizacyjnie i udostępniał salę konferencyjną z wyposażeniem na przeprowadzanie 

turniejów szachowych przez Klub Szachowy „Wieża” Szydłowiec. 

Ponadto Powiat udostępniał obiekty sportowe/boiska na terenie ZSO im. H. Sienkiewicza i ZS im. KOP 

na organizowane przez stowarzyszenia turnieje i zawody sportowe.  

Powiat przy współudziale Wydziału RO w 2014 roku organizował spotkania z rolnikami, między 

innymi: w styczniu – odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla grupy rolników zajmujących 

się rolnictwem ekologicznym, hodowlą bydła oraz grupy rolników towarowych z branży mlecznej i 

trzody chlewnej z terenu powiatu szydłowieckiego; w marcu -  odbyło się spotkanie sprawozdawczo-

informacyjne członków Powiatowego Koła Hodowców Koni oraz sympatyków hodowli koni. 

Dodatkowo w czerwcu – grupa około 20 osób (członków Stowarzyszenia pn. „Bractwo Rolnicze 

Powiatu Szydłowieckiego” uczestniczyła w wyjeździe na VII Krajową Wystawę Bydła Rasy Polska 

Czerwona  

w Szczyrzycu, w powiecie limanowskim. 

W roku 2014 Powiat udostępniał własne środki transportu dla zespołów ludowych „Zdziechowianki” 

ze Zdziechowa, „Kumosie” z Sadku, „Gąsawianki” z Gąsaw, które brały udział w regionalnych  

i wojewódzkich przeglądach i konkursach ludowych. Udostępnił również własny środek transportu  

na dowóz przedstawicieli Stowarzyszenia Diabetyków, którzy wzięli udział w ogólnopolskiej 

konferencji w Toruniu.  

Stowarzyszenia będące organizatorami i uczestnikami imprez powiatowych o charakterze sportowym 

i kulturalnym w okresie sprawozdawczym, każdorazowo otrzymywały nagrody rzeczowe dla 

zawodników i uczestników konkursów. Wiele imprez organizowanych przez stowarzyszenia objęto 

honorowym patronatem Starosty Szydłowieckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu. 

Powiat udzielał także organizacjom wszelkiej pomocy, w tym pomocy prawnej przy zakładaniu 

stowarzyszeń, pomocy przy opracowywaniu wniosków konkursowych oraz rozliczaniu dotacji. 

 


