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Wstęp 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy, określonych  

w art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.). Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) nakłada na organ administracji 

publicznej obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada Gminy Żabia Wola uchwałą 

NR 77/XIV/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. przyjęła „Program współpracy Gminy Żabia Wola  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”, 

określający kierunki oraz formy współdziałania samorządu z w/w organizacjami.  

Przed zatwierdzeniem przez Radę Gminy projekt programu współpracy został skonsultowany  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy, którzy przyjęli 

zaproszenie na spotkanie konsultacyjne, które odbyło się w dniu 8 listopada 2011 r. 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Wójt Gminy Żabia Wola w terminie do 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć 

Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

Gmina Żabia Wola realizując cele Programu współpracy w 2012 r. udzielała organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego,  

jak również pomocy pozafinansowej. 

 

I. WSPÓŁPRACA FINANSOWA (otwarte konkursy ofert) 

 

Na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe  

oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w budżecie gminy 

Żabia Wola na 2012 rok przeznaczono kwotę w wysokości 15 000,00 zł. 

Po dokonaniu rozeznania potrzeb lokalnych w marcu 2012 r. ogłoszony został otwarty konkurs 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu .W celu oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie, Wójt Gminy, 

powołała Komisję Konkursową w skład której wchodzili pracownicy Urzędu Gminy oraz członkowie 

organizacji pozarządowych z terenu Gminy. 

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta, złożona przez Uczniowski 

Ludowy Klub Sportowy „Józefina” ubiegający się o wsparcie w zakresie finansowania ubezpieczenia 

zawodników, kosztów transportu na zawody i inne opłaty, udziału sportowych reprezentacji dzieci i 

młodzieży z terenu gminy w kolarstwie, w imprezach i zawodach sportowych na terenie całego kraju, 

prowadzenia zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, propagowania 

aktywności ruchowej, przygotowania, organizacji i udziału w rozgrywkach, konkursach i zawodach 



sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym, doskonalenia i rozwijania umiejętności dzieci  

i młodzieży. Powyższa oferta spełniała wymagania określone w ustawie oraz ogłoszeniu  

o konkursie w związku z powyższym w dniu 30.03.2012 r. pomiędzy Gminą Żabia Wola  

a Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „Józefina” zawarta została umowa na wsparcie 

finansowe realizacji w/w zadania w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 r.– dotacja w kwocie 

15 000,00 zł. 

Analiza sprawozdania końcowego, złożonego przez podmiot w terminie 30 dni po zakończeniu 

realizacji zadania, pozwoliła stwierdzić, iż przyznana kwota dotacji, została w całości wykorzystana 

zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w umowie, w związku z powyższym  

nie zaszła konieczność wezwania do zwrotu dotacji. 

 

Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego  

współfinansowane z budżetu Gminy Żabia Wola w 2011 r. 

Liczba otwartych konkursów ofert 1 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 1 

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego  1 

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych 0 

Liczba organizacji pozarządowych, podejmujących zadania publiczne  

w oparciu o dotacje 
1 

Liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych 14 

Wysokość kwoty udzielonej dotacji 1500,00 zł 

Wielkość wkładu własnego finansowego i pozafinansowego organizacji 

pozarządowych w realizację zadań publicznych* 
44 000,00 zł 

* z uwzględnieniem środków uzyskanych z innych źródeł 

 

II. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA (pozostałe formy współpracy samorządu  

z organizacjami pozarządowymi ) 

 

Pozafinansowa forma współpracy Gminy Żabia Wola z sektorem pozarządowym w 2012 r. 

obejmowała w szczególności: 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie  

w celu zharmonizowania tych kierunków; 

 promowanie organizacji pozarządowych (działające na jej terenie, a także poza nim) 

poprzez umieszczanie informacji o kierunkach ich działalności, organizowanych przez nie 

akcjach tj. „Koszyczek Wielkanocny”, „Podziel się gwiazdką” (Stowarzyszenie Szansa  

w Żabiej Woli), spotkaniach np. „Wieczór kolęd i pastorałek”, „IX Listopadowy Złaz 

Niepodległościowy”. „Obchody 85- lecia OSP” (OSP Skuły), konkursach tj. konkurs 

filmowy „zaDziałaj Lokalnie swoim 1%” (Stowarzyszenie Europa i My), konkurs 



fotograficzny "Ziemia Chełmońskiego 2012, konkurs kulinarny „Mistrz Szarlotki” 

(Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego”), szkoleniach: "Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw" (LGD Ziemia Chełmońskiego), „Jak przygotować wniosek według 

nowego wzoru oferty na realizację zadania publicznego i rozliczyć projekt dofinansowany 

przez samorząd” (Stowarzyszenie Europa i My), "Zakładanie organizacji" (Stowarzyszenie 

Klon/Jawor i Federacja "Centrum Szpitalna") oraz naborach: "Odnowa i rozwój wsi", 

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej", "Małe projekty"(Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego”), „Działaj 

Lokalnie” (Stowarzyszenie „Europa i My”) na stronie internetowej Gminy 

(www.zabiawola.pl), na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się w Urzędzie Gminy i 

w Sołectwach oraz w kwartalniku „Nasza gmina Żabia Wola”;  

 wspieranie organizacyjne organizacji m.in. nieodpłatne udostępnienie lokali  

na ich działalność statutową, umożliwienie organizowania przedsięwzięć  

tj. „Święto Szarlotki” (LGD „Ziemia Chełmońskiego”), „Sobótka” (Stowarzyszenie 

”Szansa w Żabiej Woli”) na terenie gminnych obiektów tj. Dom Kultury, szkoły,  

sale gimnastyczne oraz użyczanie pomieszczeń na organizowane przez nie spotkania  

i posiedzenia np. spotkanie opłatkowe dla dzieci ze świetlic środowiskowych 

(Stowarzyszenie „Szansa w Żabiej Woli”), posiedzenia zarządu (LGD „Ziemia 

Chełmońskiego”, Stowarzyszenie ”Szansa w Żabiej Woli”); 

 działania informacyjne m.in. informowanie organizacji pozarządowych o możliwości 

pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy poprzez 

informowanie (drogą mailową, telefoniczną oraz umieszczanie na stronie internetowej)  

o potencjalnych źródłach finansowania i możliwości pozyskania dotacji w ramach 

programów i konkursów np. Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu 

"Równać Szanse 2012" (Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży) oraz „Małe projekty”  

(LGD „Ziemia Chełmońskiego), a także rozpowszechnianie informacji o możliwości 

przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

 aktualizacja zakładki na stronie internetowej Gminy, przeznaczonej dla organizacji 

pozarządowych, w której umieszczane są m.in. bieżące informacje dotyczące działalności 

organizacji, oferty szkoleń dla ich członków oraz informacje o prowadzonych 

konsultacjach społecznych i otwartych konkursach ofert. 

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi  

w sferze pozarządowej projektów aktów normatywnych dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji - konsultacje w sprawie programu współpracy na 2013 r. 

przeprowadzane zostały w dniach od 12 listopada 2012 r. do 19 listopada 2012 r.,  

W 2012 r. nie wpłynęły do Biura Rady Gminy wnioski, uwagi ani zastrzeżenia  

do realizacji programu współpracy. 

http://www.zabiawola.pl/


III. Informacje dodatkowe 

Stowarzyszenie „Szansa” w Żabiej Woli we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką  

w Ojrzanowie, Domem Pracy Twórczej w Radziejowicach oraz Gminą Żabia Wola i Domem Kultury 

w Żabiej Woli w 2012 r. podjęło działania mające na celu odrestaurowanie mogił wybitnego malarza 

Józefa Chełmońskiego oraz jego wieloletniego przyjaciela ks. Franciszka Barnaby Pełki. 

Przy realizacji projektu pn. "Restauracja grobów Józefa Chełmońskiego i ks. Pełki" przyjęto 

koncepcję powrotu do pierwotnej formy grobów, to jest odtworzenia neoklasycystycznego nagrobka 

księdza Pełki oraz postawienia na grobie Chełmońskiego dominującego, drewnianego krzyża. 

Postanowiono także położyć prostą płytę nagrobną z piaskowca z wyrytym nazwiskiem i latami życia 

artysty. Autorem i realizatorem projektu jest artysta rzeźbiarz i wybitny konserwator  

Paweł Pietrusiński przy konsultacji prof. Gustawa Zemły, wykonawcą prac budowlanych była firma 

Michała Chacińskiego z Żelechowa zaś wykonawcą krzyża z XVII wiecznych dębowych belek  

był Jan Radgowski. Prace projektowe konserwatorskie przeprowadzone zostały przy akceptacji  

i nadzorze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Oprócz prac związanych z renowacją zabytkowych nagrobków projekt obejmował także  

m.in. wykonanie pola grobowego (tj. opaski wokół grobów oraz wykonanie krzyża z drewna 

dębowego) i remont części bramy wjazdowej - dwóch słupów wejściowych na cmentarz i montaż 

płyty informacyjnej. Koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych wyniosły ponad  

32 tysiące złotych. 

Stowarzyszenie „SZANSA” w Żabiej Woli, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia Chełmońskiego”, złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego o refundację 70% kosztów związanych z restauracją grobów Józefa Chełmońskiego  

i Ks. Pełki w ramach tzw. „Małych projektów” realizowanych w ramach Osi 4 Leader Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pozostałe 30 % kosztów to wkład własny 

Stowarzyszenia. Realizacja przedmiotowego zadania miała na celu ochronę, zachowanie i promocję 

dziedzictwa kulturowego obszaru, jakim niewątpliwie są zabytkowe groby upamiętniające słynnego 

malarza i jego przyjaciela. 

***************************************************************************** 

W 2012 r. na terenie Gminy Żabia Wola kontynuowana była także realizacja uchwały  

NR 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie 

Gminy Żabia Wola, na podstawie której rodziny wielodzietne z terenu Gminy, w tym  

także członkowie Gminnego Koła Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w Żabiej Woli, mogą ubiegać 

się o przyznanie „KARTY DUŻEJ RODZINY 3+ lub KARTY DUŻEJ RODZINY 4+” 

uprawniających do 50% zniżki na zakup biletów do Kina w Centrum Kultury w Grodzisku 

Mazowieckim przy ul. Spółdzielczej 9, 50% zniżki na zakup biletów na Pływalnię „WODNIK 2000” 

w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła 41, 50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży 



organizowanych przez Dom Kultury w Żabiej Woli oraz bezpłatnych przejazdów środkami 

komunikacji zbiorowej do szkoły na terenie Gminy i z powrotem do miejsca zamieszkania  

(Karta Dużej Rodziny 4+). 

 

 



Organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Żabia Wola 

Nazwa Cel działania 

 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

 

Stowarzyszenie "SZANSA"  

w Żabiej Woli 

 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także działania wspierające rozwój demokracji. 

 rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społeczno-

kulturalnemu społeczności lokalnych, ochronę dóbr kultury i tradycji. 

 zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży. 

 przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym: upowszechnianie zdrowego stylu 

życia, kultury fizycznej i sportu. 

 upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki, łagodzenie skutków ubóstwa 

rodzin wychowujących dzieci, wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

 

OSP Skuły 

 

 prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie  

w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi 

 branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk 

 uświadamianie ludności o konieczności i sposobach obrony przed pożarami  

oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej 

 branie udziału w obronie cywilnej 

 rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu 

 wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w oparciu  

o statut 

 

OSP Żelechów 

 

 

STOWARZYSZENIA 

 

Koło Związku Dużych Rodzin 

,,TRZY PLUS” w Żabiej Woli 

 działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci,  

w szczególności dużych rodzin, 

 budowanie solidarności rodzin wychowujących dzieci, 

 propagowanie pozytywnego obrazu rodziny, jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka, 

 podejmowanie działań na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie Rzeczpospolitej Polski  

i Unii Europejskiej słusznych interesów rodziny. 



Stowarzyszenie Lokalna  

Grupa Działania  

„Ziemia Chełmońskiego” 

 realizacja programu LEADER, wspierającego rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywizację 

mieszkańców wsi i małych miast oraz wykorzystanie zasobów regionu. 

KLUBY SPORTOWE 

 

 

Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy "Józefina" 

 planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości 

obiektowe i sprzętowe szkoły i gminy oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców  

i sympatyków Klubu 

 angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i zabaw 

dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych 

 uczestniczenie w imprezach sportowych na obszarze działania samorządu terytorialnego  

i poza nim 

 organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju  

ich sprawności fizycznej i umysłowej 

 organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej 

 organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji 

zadań sportowych Klubu 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Inspektor: Krystyna Pawlak 

 


