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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 60/XXII/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. przyjęła „Programu 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 2013”, 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 otrzymali 

(drogą elektroniczną lub pocztową) projekt programu wraz z formularzem zgłaszania uwag,  

w celu zapoznania się z treścią przedmiotowego projektu oraz sformułowania opinii. Projekt programu 

został również zamieszczony na stronie internetowej gminy www.zabiawola.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

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 2013 r. udzielała organizacjom 

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

jak również pomocy pozafinansowej. 

 

I. WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

 

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 2013 rok przeznaczono kwotę w wysokości 15 000,00 zł. 

Po dokonaniu rozeznania potrzeb lokalnychwlutym 2013 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert 

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

sportu. 

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

Ludowy Klub Sportowy „Józefina” ubiegający się o wsparcie realizacji zadania pn. „Wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2013 r.” w zakresie finansowania ubezpieczenia 

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

i młodzieży z terenu gminy w: imprezach, zawodach sportowych oraz szkoleniach, obozach  



i zgrupowaniach, 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. 

Oceny formalnej i merytorycznej przedmiotowej ofertydokonała powołana przez Wójta Komisja 

Konkursowa, która stwierdziła, że spełniła ona wymagania określone w ustawie oraz ogłoszeniu  

o konkursie. 

W dniu 14.03.2013 r. pomiędzy Gminą Żabia Wola a Uczniowskim Ludowym Klubem 

Sportowym „Józefina” zawarta została umowa o wsparcie finansowe realizacji w/w zadaniaw terminie 

od 15 marca do 31 grudnia 2013 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 

wykorzystanazgodnie 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 2013 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 43 

Wysokość kwoty udzielonej dotacji 1500,00 zł 

Wielkość wkładu własnego finansowego i pozafinansowego organizacji 

pozarządowych w realizację zadań publicznych* 
96 000,00 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 2013 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,spotkaniach, konkursach,szkoleniachoraz naborachna 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  

na terenie gminnych obiektów tj. Dom Kultury, szkoły, sale gimnastyczne oraz użyczanie 

pomieszczeń na organizowane przez nie spotkania i posiedzenia; 

 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, 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 „Wieloletniego programu 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 lata 2014-2016” przeprowadzane zostały w dniach od 12 listopada 

2013 r. do 19 listopada 2013r. W 2013 r. nie wpłynęły do Biura Rady Gminy wnioski, 

uwagi ani zastrzeżenia do realizacji programu współpracy. 

III. Informacje dodatkowe 

W 2012 r. na terenie Gminy Żabia Wola kontynuowana była 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+). 

http://www.zabiawola.pl/


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 

Akademia Sportu Żabia Wola 

 prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców całego kraju i 

upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku 

 stwarzanie właściwych warunków do uprawniania piłki nożnej oraz specjalistycznego szkolenia 

w tej dziedzinie oraz innych sportów ruchowych  

 propagowanie rozwoju piłki nożnej i innych dziedzin sportu wśród młodzieży, postaw otwartości 

i tolerancji społecznej  

 promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w zadaniach 

sportowych Stowarzyszenia  

 organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży  

i osób dorosłych) 

 organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych  

 stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk piłkarskich oraz innych sportowców, 

nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach  



 wspieranie młodych talentów piłkarskich i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć  

 propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości  

oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów 

(dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych) 

 

Sporządziła: 

Inspektor: Krystyna Pawlak 

 


