
SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻARÓW 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2018 ROK

Uchwałą Nr XLV/323/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 listopada 2017 roku został

przyjęty  roczny  programu  współpracy  Gminy  Żarów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Zgodnie z ustawą z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z

2016r.,  poz.  1817  z  późn.  zm.), roczny  program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi

zawierał w szczególności:

1. cele współpracy,

2. zasady współpracy, 

3. zakres przedmiotowy,

4. formy współpracy,

5. priorytetowe zadania publiczne,

6. okres realizacji programu,

7. sposób realizacji programu,

8. wysokość środków planowanych na realizację programu,

9. sposób oceny realizacji programu,

10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,

11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych

konkursach ofert.

W zakresie współpracy finansowej i  poza finansowej Gminy z w/w organizacjami i  podmiotami

zostały uchwalone następujące działania:

1. W zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

1) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów - dotacja w wysokości

30.000 zł.

W  ramach  realizacji  zadania  publicznego  zorganizowano  pobyt  w  Placówce  Wsparcia

Dziennego „Cztery pory roku” dla dzieci z Gminy Żarów. Dofinansowanie umożliwiło codzienny

pobyt dzieci z Żarowa w placówce wsparcia dziennego. W ramach pobytu dzieci miały zapewnione

atrakcyjne zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne oraz sportowe. Dzieci miały zorganizowany czas

wolny, pomoc w nauce oraz odrabianiu zadań domowych. Pomoc w nauce, dożywianie, wycieczki

na basen i do kina zapewniały dzieciom rozwój intelektualny oraz kulturalny. W ramach pobytu w

placówce odbywały się pogawędki dotyczące profilaktyki zagrożeń oraz profilaktyki uzależnień. 
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Placówka zajmowała się wsparciem i pomocą dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Ponadto  u  uczestników  starano  się  kształtować  zainteresowania  krajoznawcze  i  turystyczne,

wyczulenie na piękno przyrody i potrzeby ochrony naturalnego środowiska człowieka. Jednym z

ważniejszych zadań było kształtowanie pożądanych społecznych norm zachowania się, w tym w

stosunku do młodszych i  słabszych,  szacunku do osób starszych, innych dzieci i  samego siebie,

uczenie się zachowania w różnych miejscach publicznych. 

Ogółem w zajęciach  organizowanych  w placówce  brało  udział  około  10  dzieci  z  terenu

miasta Żarów w wieku od 6-16 lat. Zapewnione było wyżywienie dla dzieci.

Opieka w placówce zapewniona była przez wykwalifikowaną kadrę pięć dni w tygodniu po

trzy godziny dziennie. 

W związku z powyższym środki finansowe zostały przeznaczone głównie na opiekę/nadzór,

wyżywienie,  organizację  wycieczek,  zakup  materiałów  do  prowadzenia  zajęć  opiekuńczo  –

wychowawczych oraz obsługę księgową.

2.  W zakresie  pomocy  społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

1)  Organizacja  imprez  i  spotkań  kulturowych  dla  osób  samotnych  ze  szczególnym

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych - dotacja w wysokości 2.000 zł.

Prowadzone przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i  Inwalidów Oddział w Żarowie

zadanie  miało  na  celu  zapewnienie  osobom  starszym,  samotnym  i  niepełnosprawnym  z  gminy

Żarów  godziwej  rozrywki,  przyjemnego  spędzania  wolnego  czasu  poprzez  integracje

międzypokoleniową, aranżowanie kulturalnych spotkań i wycieczek. W ramach realizacji zadania

zostały  zorganizowane  uroczystość  „Dzień  Matki”  w  maju,  w  którym  wzięło  udział  27  osób,

Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej w czerwcu, w którym wzięło udział 6 zespołów seniorskich

z  kilku  powiatów  województwa  dolnośląskiego.  W  lipcu  została  zorganizowana  dla  członków

Związku wycieczka  autokarowa do Lasocina,  w której  wzięło  udział  23 osoby.  W październiku

zorganizowano  spotkanie  z  okazji  „Dnia  inwalidy  z  uwzględnieniem  osób  niepełnosprawnych

połączony  z  Dniem  Seniora”.  W  uroczystości  wzięło  udział  35  osób.  Powyższe  spotkania

przyczyniły się do dalszej integracji członków Związku. 

Całość  przekazanej  dotacji  została  w  większości  przeznaczona  na  wydatki  związane  z

organizacją w/w imprez, tj. artykuły spożywcze, koszty transportu na wycieczkę.

2)  Organizacja  letniego  wypoczynku  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  którym realizowany  będzie

program profilaktyczny - dotacja w wysokości 50.000 zł.

W ramach realizacji zadania zorganizowano pobyt dzieci na półkolonii, zapewniono również

wakacje na sportowo oraz gry i zabawy.
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Ogółem w wypoczynku letnim brało udział około 190 uczestników z terenu miasta i gminy

Żarów w wieku od 6-15 lat. Dofinansowanie umożliwiło pobyt dzieci i młodzieży z Gminy Żarów w

wypoczynku  letnim,  w  ramach  którego  zapewnione  były  atrakcyjne  zajęcia  o  charakterze

profilaktycznym  –  profilaktyka  uzależnień  oraz  właściwa  opieka  wychowawcza,  medyczna  i

odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Na każdym turnusie został zapewniony atrakcyjny program

półkolonii  wraz  z  realizacją  programu  profilaktyki  i  uzależnień,  właściwa  opieka  i  warunki

bezpieczeństwa oraz wyżywienie w czasie  trwania półkolonii.  Odbyto pogawędki  z policjantem,

wręczano  ulotki  dotyczące  profilaktyki  zagrożeń,  zorganizowano  pokaz  udzielania  pierwszej

pomocy  przedmedycznej.  Opieka  nad  dziećmi  zapewniona  była  przez  wykwalifikowaną  kadrę

pedagogiczną,  przez pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie. Zorganizowano wyjazdy na

basen.  Zapewniono  atrakcyjne  wycieczki  do  Centrum Nauki  i  Wiedzy  o  Wodzie  „Hydropolis”,

zwiedzanie  Góry  Ślęży,  Wioski  Indiańskiej  „Pocahontas”  oraz  Starej  Kopalni  w  Wałbrzychu.

Zapewniono atrakcyjne zajęcia sportowe, noce piżamowe w GCKiS w Żarowie oraz gry i zabawy

dla najmłodszych w Bibliotece Miasta i Gminy Żarów. 

Jednym z najważniejszych zadań było kształtowanie pożądanych społecznych norm zachowania się,

w tym w stosunku do młodszych i słabszych, szacunku do osób starszych, innych dzieci i samego

siebie, uczenie się zachowania w różnych miejscach publicznych. Ponadto u uczestników starano się

kształtować zainteresowania krajoznawcze i turystyczne, wyczulenie na piękno przyrody i potrzeby

ochrony  naturalnego  środowiska  człowieka,  pogłębianie  wiedzy  z  zakresu  geografii  i  historii

regionu, wyrabianie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno najbliższej okolicy. 

Dotacja  została  przeznaczona  na  zakup  wyżywienia,  organizację  wycieczek,  zajęć

sportowych i zabaw, wynagrodzenie kadry, koordynatora oraz materiały reklamowe. 

3. W zakresie ochrony i promocji zdrowia.

1) Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów - dotacja w wysokości 24.000

zł. 

W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowano dofinansowanie do usług rehabilitacyjnych

dla łącznie 388 mieszkańców gminy Żarów. Dofinansowanie umożliwiło lepszy dostęp do świadczeń

rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Żarów. Często są to osoby starsze i samotne. Żarowskie

Stowarzyszenie  „Edukacja”  zorganizowało  i  zapewniło  dostęp  do  korzystania  ze  świadczeń

rehabilitacyjnych. Całkowity koszt zadania  wyniósł  45.600,00 złotych.

2) Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - dotacja w wysokości

12.200 zł.  

W ramach  realizacji  zadania  publicznego  realizowanego  przez  Towarzystwo Przyjaciół  Chorych

„Hospicjum” w Świdnicy zostały przeprowadzone następujące działania: wykonywanie zabiegów
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pielęgniarskich, opieka lekarska i psychologiczna, zaopatrzenie w sprzęt medyczno-pielęgnacyjny,

wspieranie rodzin oraz towarzyszenie chorym przez wolontariuszy. Działania te przyczyniły się do

poprawienia  jakości  życia  umierającym  na  chorobę  nowotworową  mieszkańcom,  zapewnienie

godnych warunków umierania poprzez profesjonalną opiekę medyczno-pielęgniarską, zaopatrzenie

w  specjalistyczny  sprzęt  medyczno-pielęgnacyjny.  Wspieranie  rodzin  osieroconych.  Lekarz

odwiedzał chorych w ich domach oraz udzielał porad rodzinom chorym w siedzibie stowarzyszenia.

Opieką  pielęgniarską  poprzez  zatrudnione  w  Stowarzyszeniu  pielęgniarki  objęci  byli  wszyscy

pacjenci.  Pielęgniarki  odwiedzały  chorych  w  ich  domach  zapewniając  chorym pielęgnację  oraz

wykonywanie  fachowych  zabiegów  pielęgnacyjnych  takich  jak:  kroplówki,  zastrzyki  opatrunki,

wymiana  cewnika,  pomiar  poziomu  cukru,  lewatywy,  toaleta.  Pacjenci  korzystali  ze  sprzętu

medyczno – pielęgniarskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” do końca grudnia 2018r. objęło opieką 180 chorych

w terminalnej fazie choroby nowotworowej mieszkańców z terenu miasta Świdnica i z terenu gmin

ościennych Powiatu, w tym z terenu Gminy Żarów 17 osób znajdujących się w terminalnej fazie

choroby  nowotworowej.  W  kontrolowanym  okresie  ze  sprzętu  medyczno  –  rehabilitacyjnego

skorzystało 85 osób, w tym 9 osób z terenu gminy Żarów. Lekarz odwiedzał chorych w domach 145

razy oraz udzielił 174 porady rodzinom chorych w siedzibie stowarzyszenia. Pielęgniarki odwiedziły

chorych 3680 razy.

Dotacja z Gminy Żarów przeznaczona została na: usługi lekarskie, środki medyczne, konserwację

sprzętu,  dojazd  do chorych,  wynagrodzenie  brutto  pielęgniarek,  wynagrodzenie  prac.  magazynu,

wynagrodzenie  psychologa, opłaty za telefony, opłatę za energie elektryczną – magaz. siedziba. 

4. W zakresie wspierania i upowszechniania turystyki rowerowej.

1)  Organizacja  imprez  i  spotkań  z  mieszkańcami  Gminy  Żarów  mających  na  celu

upowszechnianie  turystyki  rowerowej,  poznawanie  regionu  oraz  przepisów  o  ruchu

drogowym” - dotacja w wysokości 3.000 zł. 

Realizacja  zadania  została  powierzona  Stowarzyszeniu  „Rowerowy  Żarów”.  Najważniejszym

rezultatem, który został osiągnięty było upowszechnianie wartości płynących z użytkowania roweru,

jako  środka  transportu  oraz  narzędzia  poprawiającego  sprawność  fizyczną  wśród  mieszkańców

gminy Żarów. Poprawiła się także znajomość prawa o ruchu drogowym w szczególności z zakresu

ruchu  rowerowego  wśród  najmłodszych  mieszkańców  naszej  gminy.  Ogółem  we  wszystkich

wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie „Rowerowy Żarów” przy udziale środków z

gminy Żarów wzięło udział około 320 osób.

Dofinansowanie  z  Gminy  Żarów  umożliwiło  zorganizowanie  wydarzeń,  takich  jak:  organizacja

przejazdu  rowerowego  rozpoczynającego  sezon  rowerowy  2018,  organizacja  „Rowerowych
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potyczek rodzinnych 2018”, organizacja wakacyjnych przejazdów rowerowych, w których dzieci i

młodzież aktywnie spędziła  wolny czas  oraz poznała przepisy ruchu obowiązujące na ścieżkach

rowerowych oraz drogach publicznych. Zorganizowano przejazd rowerowy na zakończenie sezonu

rowerowego 2018 połączony z otwarciem nowo wybudowanych ścieżek rowerowych na terenie

gminy Żarów. 

W dniu  29  listopada  2012  roku  Rada  Miejska  w  Żarowie  Uchwałą  nr  XXIX/217/2012

określiła  warunki  i  tryb  finansowania  rozwoju  sportu  na  terenie  Gminy  Żarów.  W związku  z

powyższym została przyznana dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju

sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2018 roku, na terenie Gminy Żarów:

1.  Dotacja  na  działania  z  zakresu  rozwoju  sportu  –  szachy,  w  wysokości  14.000  zł  dla

Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Goniec” w Żarowie.

Zakładane cele i rezultaty realizacji zadania publicznego zostały w pełni zrealizowane zgodnie z

założeniami poprzez organizację zajęć nauki gry w szachy, organizację turniejów szachowych na

terenie Gminy Żarów, startu Klubu szachowego Goniec Żarów w rozgrywkach ligowych oraz udział

zawodników  klubu  we  współzawodnictwie  sportowym  na  terenie  całego  kraju  i  zakup  sprzętu

szachowego.

Dotacja  przeznaczona  została  na:  ubezpieczenie  zawodników,  opłaty  statutowe  do  związku

szachowego, udział w zawodach szachowych (koszty podróży, diety zawodnicze, zakwaterowania,

wpisowe, inne), organizacja turniejów szachowych (zakup nagród, sędziowie, opłaty rejestracyjne,

wyżywienie),  prowadzenie  zajęć  szachowych  (instruktor,  materiały  szkoleniowe),  zakup  sprzętu

szachowego oraz opłaty bankowe.

2. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy

Żarów  w  Mrowinach,  w  wysokości  17.500  zł  dla  Ludowego  Klubu  Sportowego  „Zieloni”

Mrowiny.

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte, poprzez udział w ligowych rozgrywkach piłki nożnej,

organizację  treningów  oraz  meczy  towarzyskich.  Założone  cele  to:  popularyzacja  zdrowego,

aktywnego ruchowo i społecznie trybu życia będącego alternatywnym modelem spędzania wolnego

czasu dzieci, młodzież i dorosłych mieszkających na wsi, integracja dzieci i młodzieży i dorosłych z

gminy, zajęcie najwyższych lokat w poszczególnych rozgrywkach ligowych oraz promocja Gminy

Żarów na zewnątrz.

LKS „Zieloni” Mrowiny – drużyna seniorów klasa  B w  nowym sezonie zorganizowała 17 meczy

ligowych. Wszystkie mecze odbyły się w planowanych terminach

Przekazane klubowi sportowemu środki zostały wykorzystane m.in. na: ubezpieczenie zawodników,

delegacje  sędziowskie,  transport  na  zawody,  opłaty  do  rozgrywek,  zakup  sprzętu  sportowego,
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utrzymanie  boiska,  opłaty  bankowe,  zakup  wody  mineralnej  i  środków  czystości,  obsługę

administracyjną oraz mecze sparingowe.

3. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka siatkowa i koszykówka, w wysokości

16.500 zł, dla TKKF „Chemik” Żarów.

W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowano i prowadzono system współzawodnictwa

sportowego dla dzieci i młodzieży. Organizowano zawody i turnieje sportowe w piłce siatkowej i

koszykówce. Adresatami zadania byli dzieci, młodzież oraz dorośli z gminy Żarów. Z dotacji gminy

Żarów  opłacono  wynajem  hali  sportowej,  transport  i  zakwaterowanie  na  turnieje  organizację

turniejów w gminie oraz zakup sprzętu.

4.  Dotacja  na  działania  z  zakresu  rozwoju  sportu  –  piłka  nożna  w  gminie  Żarów,  ze

szczególnym uwzględnieniem miasta Żarów, w wysokości  111.000 zł  dla Klubu Sportowego

„Zjednoczeni” Żarów.

Zakładane  cele  i  rezultaty  realizacji  zadania  publicznego  zostały  osiągnięte  poprzez  organizację

zajęć  treningowych oraz  współzawodnictwo sportowe dla  dzieci  i  młodzieży  z  gminy Żarów w

zakresie piłki nożnej. Cele zadania publicznego to: poprawa ogólnej sprawności fizycznej, poprawa

stanu zdrowia i zabezpieczenie ciekawej formy spędzania wolnego czasu, kształtowanie trwałych

zainteresowań  i  nawyków  sportowych.  Realizacja  w/w  celów  odbyła  się  poprzez  organizację

treningów,  zajęć  sportowych i  zawodów oraz  udział  w rozgrywkach współzawodnictwa dzieci  i

młodzieży  w  poszczególnych  zespołach  młodzieżowych  KS  „Zjednoczeni”  Żarów.  W  ramach

realizacji zadania zorganizowano zajęcia treningowe oraz współzawodnictwo sportowe dla dzieci i

młodzieży z gminy Żarów w zakresie piłki nożnej w wieku od 10 do 18 lat. W zajęciach brało udział

ok 120 dzieci i młodzieży z Gminy Żarów. 

Przekazane klubowi sportowemu środki zostały wykorzystane m.in. na: wynagrodzenie dla trenerów

i sędziów, wynagrodzenie za obsługę finansową, księgową i kadrową, transport na zawody, zakup

sprzętu sportowego, opaty OPZN oraz organizację zawodów sportowych i sparingów dla dzieci i

młodzieży.

5. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy

Żarów  w  Łażanach,  w  wysokości  13.000  zł  dla  Ludowego  Klubu  Sportowego  „Zryw”  w

Łażanach.

Zakładane  cele  i  rezultaty  zostały  osiągnięte  poprzez  promocje  zdrowego  trybu  życia,

zorganizowane zostały rozgrywki w ramach klasy B – Podokręg Piłki Nożnej Świdnica (grupa I).

Mecze  wzbudziły  zainteresowanie  młodzieży  i  dorosłych  mieszkańców  wsi  Łażany,  wszystkie

mecze  odbyły  się  w  planowanych  terminach.  LKS  Zryw  Łażany  wziął  udział  w  16  meczach,

wszystkie mecze wymienione są w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
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Przekazane klubowi sportowemu środki zostały wykorzystane m.in. na: ubezpieczenie zawodników,

delegacje  sędziowskie,  opłaty  do  rozgrywek,  wynagrodzenie  trenera,  springi  turniejowe,  zakup

sprzętu sportowego, utrzymanie boiska, opłaty bankowe, obsługę księgową.

6. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka ręczna, w wysokości 6.000 zł  dla

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Głęboka Purpura” w Żarowie. 

W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowano zajęcia szkoleniowe i turniej z zakresu piłki

ręcznej. Realizując zadanie zorganizowano 23 zajęć szkoleniowych z zakresu piłki ręcznej i 1 turniej

piłki ręcznej dziewcząt i chłopców, w którym uczestniczyły zespoły z 3 szkół różnego szczebla. W

zorganizowanych w ramach realizacji zadania zajęciach i turnieju czynnie uczestniczyło 27 uczniów

gminy Żarów.

W związku z rezygnacją UKS „Głęboka Purpura” w Żarowie z wykonania zadania publicznego w

trakcie roku, koszt całkowity zadania wyniósł 1.212,50 zł. Niewykorzystana kwota dotacji 4.787,50

zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Żarów. 

Środki finansowe zostały wydatkowane głównie na wynajęcie hali GCKiS w Żarowie na zajęcia z

piłki ręcznej. 

7. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy

Żarów w Wierzbnej, w wysokości 14.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Wierzbianka”

Wierzbna.

Zakładane  cele  i  rezultaty  zostały  osiągnięte,  poprzez  organizację  zawodów  sportowych,  które

pozwoliły  aktywnie  uczestniczyć społeczności  lokalnej  w wydarzeniach  sportowych,  łącząc przy

tym starszych mieszkańców jak również młodzież. Klub sportowy uczestniczył w rozgrywkach o

mistrzostwo klasy A II grupy wałbrzyskiej przy Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu.

W  ramach  rozgrywek  klub  rozegrał  22  spotkania  piłkarskie  o  mistrzostwo  klasy  A.  Treningi

odbywały się raz w tygodniu. 

Przekazane  klubowi  sportowemu  środki  zostały  wykorzystane  m.in.  na:  delegacje  sędziowskie,

opłaty do rozgrywek, transport  na zawody, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie boiska, opłaty

bankowe, wynajem obiektów sportowych.

Klub  wykazał,  iż  nie  wykorzystał  całości  dotacji  w  kwocie  14.000  zł,  w  związku  z  tym

niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 500 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy

Żarów. 

8. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – modelarstwo, w wysokości  3.500 zł  dla

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Harcek” w Żarowie.

W ramach realizacji zadania zgodnie z założeniami prowadzono zajęcia mające na celu umożliwienie

pożytecznego sposobu spędzania czasu przez udział w zajęciach w modelarni. Zgodnie z założeniami
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kontynuowano zajęcia w modelarni regularnie 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo w zależności od

potrzeb  modelarzy  budujących  modele  na  konkursy  modelarskie.  W  2018  roku  grupa  14

najmłodszych uczestnikówwzięło udział w konkursie „Modelarska Iskra” we Wrocławiu. W trakcie

zajęć uczestnicy mieli możliwość poznać różne rodzaje materiałów stosowanych w modelarstwie,

sposoby ich obróbki oraz narzędzi  i  obrabiarek oraz mieli  możliwość budowy modeli  o różnym

stopniu  trudności.  W zajęciach  brało  udział  10-15  modelarzy.  Klub  wspólnie  z  Żarowską  Izba

Historyczną zorganizował wystawę z okazji 30-lecia działalności modelarni. Dotacja została głównie

przeznaczona na zakup narzędzi, materiałów, udział w konkursach i szkoleniach oraz obsługę konta

bankowego. 

9. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu –  szkolenia i udział w zawodach sportowych

dzieci  i  młodzieży  z  gminy  Żarów  w  zakresie  piłki  siatkowej,  w  wysokości  10.000  zł  dla

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Volley” w Żarowie. 

W ramach realizacji zadania prowadzono szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej.

Zorganizowano turniej piłki siatkowej. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu, w dwóch grupach

wiekowych.  Rozegrano szereg  meczów sparingowych.  Zajęcia  szkoleniowe oraz  treningi  z  piłki

siatkowej odbywały się na hali sportowej. Środki finansowe zostały wydatkowane na: zakup sprzętu

sportowego, wynajem sal sportowych oraz na organizację turnieju. 

10. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – piłka nożna w środowisku wiejskim gminy

Żarów w Kalnie, w wysokości 13.000 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Błyskawica” Kalno.

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte, poprzez udział w ligowych rozgrywkach piłki nożnej

oraz organizację treningów. Młodzież i dorośli gminy integrowali się poprzez udział w meczach oraz

kibicując drużynie. Założone cele to: rozgrywki na szczeblu klasy B między drużynami z gminy jak i

poza  nią,  integracja  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  z  gminy,  zajęcie  najwyższych  lokat  w

poszczególnych  rozgrywkach  ligowych  oraz  reprezentowanie  Gminy  Żarów  na  meczach

wyjazdowych i turniejach. 

LKS „Błyskawica” Kalno zorganizował 12 meczy ligowych piłki nożnej na boisku w Kalnie oraz

wziął udział w 13 meczach wyjazdowych. Dwa razy w tygodniu odbywały się treningi. 

Przekazane  klubowi  sportowemu  środki  zostały  wykorzystane  m.in.  na:  delegacje  sędziowskie,

opłaty do rozgrywek, ubezpieczenie zawodników, transport na zawody, zakup sprzętu sportowego,

organizację turnieju piłkarskiego.

11. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – lekka atletyka, w wysokości 6.500 zł dla

Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Zielony Dąb” Żarów.

Klub nie prowadził żadnych działań związanych z realizacją zadania, na powyższe wpływ miały

problemy  zdrowotne  kadry  trenersko  –  instruktorskiej,  co  uniemożliwiło  prowadzenie  zajęć
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treningowych, a także problemy z rekrutacją uczestników zajęć.  Niewykorzystaną kwotę dotacji w

wysokości 6.500 zł Klub sportowy zwrócił na rachunek bankowy Gminy Żarów. 

12. Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu – współzawodnictwo szkolne w różnych

dyscyplinach i konkurencjach sportowych, w wysokości 12.000 zł dla Uczniowskiego Ludowego

Klubu Sportowego „Piast 2008” w Żarowie. 

W ramach realizacji zadania zorganizowano zajęcia pozalekcyjne, zajęcia w ramach ferii letnich,

uczestniczono  w  zawodach  na  terenie  Gminy,  Powiatu  i  Dolnego  Śląska  oraz  organizowano  i

prowadzono imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. Poszerzono zainteresowania

sportowe  i  umiejętności  ruchowe  uczniów  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum,  zapewniono

wszechstronny  rozwoju  psychomotoryczny  i  wytworzenie  pożądanych  postaw  wobec  partnera  i

przeciwnika  oraz  integrację  dzieci  i  młodzieży  z  naszej  gminy  z  rówieśnikami  z  innych  szkół

powiatu świdnickiego i województwa dolnośląskiego. W realizacji  zadania brała udział młodzież

gimnazjalna około 120 osób, w trakcie zajęć rekreacyjno – sportowych pozalekcyjnych ok. 50 oraz

w zawodach międzyszkolnych ok. 150 uczniów. 

Przekazane  klubowi  sportowemu  środki  zostały  wykorzystane  m.in.  na:  przejazdy  na  zawody

sportowe  przewidziane  w  harmonogramie  zadania,  organizację  zawodów  imprez  rekreacyjno  –

sportowych i zakup nagród w organizowanych zawodach, organizację zajęć, imprez rekreacyjno –

sportowych  w  ramach  aktywnych  wakacji,  doposażenie  prowadzonych  sekcji  oraz  prowadzenie

księgowo – administracyjne klubu.

Gmina  Żarów tworząc  warunki  sprzyjające  rozwojowi sportu  realizowała  cel publiczny, w

zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, w szczególności

dzieci i młodzież,

2) osiągnięcia wyższych wyników sportowych,

3)  zwiększenia  dostępności  społeczności  lokalnej  do  działalności  sportowej  prowadzonej  przez

kluby sportowe,

4)  poprawy  kondycji  fizycznej  i  zdrowia  psychicznego  mieszkańców  poprzez  uczestnictwo  w

aktywnym stylu życia,

5) promocji sportu i aktywnego stylu życia,

6)  umożliwienia  dostępu  do  różnorodnych  form  aktywności  sportowej  jak  największej  liczbie

mieszkańców Gminy Żarów, w szczególności dzieci i młodzież.

Przyjęty uchwałą roczny program współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok określił zakres zadań
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przewidzianych do realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z póżn. zm.). Mieściły się w nim zadania

z zakresu:

- pomocy społecznej (pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,   organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla

dzieci i młodzieży, organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych),

-  wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej  (prowadzenie placówki wsparcia  dziennego na

terenie miasta Żarów),

-  upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  (szkolenia  sportowe  dzieci  i  młodzieży,  promocja

sportu,  organizacja  imprez,  zawodów, rozgrywek sportowych i  rekreacyjnych,  działania na rzecz

rozwoju  współzawodnictwa  sportowego,  wspieranie  rozgrywek  sportowych  we  wszystkich

dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży),

- upowszechniania turystyki rowerowej,

- ochrony i promocji zdrowia (edukacja w zakresie ochrony zdrowia i zasad udzielania pierwszej

pomocy,  promocja  zdrowego  stylu  życia,  działania  profilaktyczne  w  zakresie  zapobiegania

chorobom nowotworowym oraz wczesnego ich wykrywania),

-  przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym  (profilaktyka  i  rozwiązywanie

problemów uzależnień, rehabilitacja społeczna oraz poradnictwo, prowadzenie placówki wsparcia

dziennego, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią oraz

inicjowanie dialogu ze środowiskiem młodzieżowym, profilaktyka i edukacja zdrowotna dotycząca

uzależnień, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa,

przeciwdziałanie uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym),

-  nauki,  edukacji,  oświaty  i  wychowania  (kształtowanie  postaw  patriotycznych,  pielęgnowanie

lokalnych i  regionalnych tradycji,  kursy i  szkolenia,  wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i

młodzieży, prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w świetlicach).

Organizacje  pozarządowe  wniosły  duży  wkład  w  realizację  poszczególnych  zadań.

Charakteryzowały się zaangażowaniem i kreatywnością, można było również liczyć na aktywność

wolontariuszy i lokalnych darczyńców. Podmioty realizujące zadania mogły korzystać ze wszystkich

dostępnych lokali na terenie gminy Żarów, m. in. hal sportowych, szkół, GCKiS, biblioteki i innych

placówek. Środki przeznaczone na w/w cele zostały wydatkowane w sposób uczciwy i racjonalny. W

2018 roku, Gmina Żarów przekazała organizacjom pozarządowym  na realizację zadań publicznych

dotacje celowe w wysokości 358.200 zł.

10



WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH 
ZADANIA PUBLICZNE W 2018 ROKU

L.p. Nazwa organizacji, z którą zawarto
umowę na realizację zadania publicznego

w 2018 roku
Data zawarcia 
umowy

Kwota dotacji

1. Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” 02.01.2018r. 30.000 zł

2. TPCh „Hospicjum” w Świdnicy 02.01.2018r. 12.200 zł

3. Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” 02.01.2018r 24.000 zł

4. GLKS „Goniec” Żarów 31.01.2018r. 14.000 zł

5. LKS „Zieloni” Mrowiny 31.01.2018r. 17.500 zł

6. TKKF „Chemik” w Żarowie 31.01.2018r. 16.500 zł

7. Klub Sportowy „Zjednoczeni” Żarów 31.01.2018r. 111.000 zł

8. LKS „Zryw” Łażany 31.01.2018r. 13.000 zł

9. UKS „Głęboka Purpura” Żarów 31.01.2018r. 6.000 zł

10. LKS „Wierzbianka” Wierzbna 31.01.2018r. 14.000 zł

 
 11. ULKS „Harcek” Żarów 31.01.2018r. 3.500 zł

6. UKS „Volley” Żarów 31.01.2018r. 10.000 zł

7. LKS „Błyskawica” Kalno 31.01.2018r. 13.000 zł

8. ULKS „Zielony Dąb” Żarów 31.01.2018r. 6.500 zł

9. ULKS „Piast 2008” Żarów 31.01.2018r. 12.000 zł

15.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żarowie 07.05.2018r. 2.000 zł

16. Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” 07.05.2018r. 50.000 zł

17. Stowarzyszenie „Rowerowy Żarów” 07.05.2018r. 3.000 zł

Razem 358.200 zł

11



12


