
SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻARÓW 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2011 ROK

Uchwałą Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 grudnia 2010 

roku został  podjęty  roczny program współpracy Gminy Żarów z  organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na  2011  rok.  Zgodnie  z  ustawą  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 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 przeznaczonych na realizację programu,

9. sposób oceny realizacji programu,

10. informacja  o  sposobie  tworzenia  programu oraz  o  przebiegu  konsultacji 

oraz

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 upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Każde z zadań stawiało sobie za cel:

• popularyzacje  zdrowego,  aktywnego  fizycznie  i  społecznie  trybu  życia, 

stanowiącego  wzorzec  spędzania  wolnego  czasu  przez  dzieci,  młodzież  i 

dorosłych mieszkańców na  ternie całej gminy, a szczególnie na wsiach,

• integracje dzieci i młodzieży z gminy,

• osiąganie  jak  najwyższych  sukcesów  w  poszczególnych  rozgrywkach 

sportowych.



1) Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki siatkowej i koszykowej– dotacja 

w wysokości 8.500 zł.

Wyżej  wymieniona  dotacja  została  przekazana  Towarzystwu  Krzewienia 

Kultury Fizycznej  "Chemik",  które przeznaczyło ją m. in.  na turnieje i  zawody 

młodzieżowe,  wynajem  hali  sportowej,  zakup  nagród,  pucharów,  dyplomów, 

opłaty sędziów i transport na zawody krajowe. 

Towarzystwo  zorganizowało  szereg  imprez  sportowych,  które  cieszyły  się 

dużą  popularnością  wśród  mieszkańców  gminy  i  były  to  np.:  Memoriał  im. 

Edwarda Sypniewskiego, Turniej młodzieżowy w piłce siatkowej chłopców, Turniej 

młodzieżowy w piłce siatkowej dziewcząt oraz turnieje wyjazdowe. W turniejach 

wzięło udział około 130 zawodników.

2)  Organizacja zajęć sportowych dzieci  i  młodzieży z  Gminy Żarów w zakresie 
lekkiej atletyki - dotacja w wysokości 2.000 zł.

W  2011  roku  realizacja  w/w  zadania  publicznego  została  powierzona 

Uczniowskiemu  Ludowemu  Klubowi  Sportowemu  "ZIELONY  DĄB",  którego 

zawodnicy  brali  udział  w  licznych  zawodach  na  szczeblu  województwa, 

makroregionu  oraz  powiatu.  W  2011  roku  zawodnicy  klubu  startowali  w 

Mistrzostwach  Dolnego  Śląska  w  biegach  przełajowych  –  20  osób  (Wrocław), 

Dolnośląskim mityngu LA – 24 osoby (Świętoszów), zawodach halowych – 5 osób 

(Wałbrzych),  mityngu  kwalifikacyjnym  –  32  osoby  (Bystrzyca),  Mistrzostwach 

Dolnego Śląska La – 24 osoby (Zgorzelec), zawodach halowych unihoc – 10 osób 

(Wrocław)  oraz  mistrzostwach makroregionu –  6 osób (Zielona  Góra).  W 2011 

roku  zawodnicy  klubu  podnieśli  na  wyższy  poziom  swój  rozwój 

psychomotoryczny, mieli zorganizowany czas wolny oraz osiągnęli lepsze wyniki 

sportowe. 

W  klubie  pracują  trenerzy  i  instruktorzy,  którzy  nieodpłatnie  szkolą  dzieci  i 

młodzież z gminy. Dotacja na w/w zadanie publiczne została przeznaczona na 

udział w zawodach, zakup sprzętu dla zawodników klubu, a także na częściowe 

dofinansowanie wyjazdów na zawody.

3) Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki ręcznej – dotacja w wysokości 
2.500 zł.

Zadanie  zostało  zrealizowane  przez  UKS  „Głęboka  Purpura”  w  Żarowie. 

Klub przeprowadził 94 zajęcia szkoleniowe , w których łącznie wzięło udział 60 



osób (dziewcząt i chłopców). ULKS „Głęboka Purpura” rozegrał w 2011 roku 14 

meczy, wystąpiło w nich 23 zawodników. Klub zorganizował zajęcia z piłki ręcznej 

podczas przerwy międzysemestralnej i wakacji letnich. Środki finansowe zostały 

przeznaczone głównie na wynajęcie hali sportowej GCKiS w Żarowie na zajęcia 

treningowe.

4)  Organizacja  współzawodnictwa w zakresie  piłki  nożnej  w  gminie  Żarów,  ze 
szczególnym uwzględnieniem miasta Żarów - dotacja w wysokości 60.000 zł.

Zadanie publiczne zostało wykonane przez Klub Sportowy "ZJEDNOCZENI". 

W rozgrywkach ligowych udział wzięło 5 drużyn, łącznie około 100 zawodników. 

Klub realizuje zadanie zgodnie z celami statutowymi stowarzyszenia, jakimi są 

rozwój sportu ( w szczególności piłki nożnej) na terenie Żarowa oraz prowadzenie 

działalności  wychowawczej  wśród  członków  klubu,  w  szczególności  młodzieży, 

planowanie i organizowanie życia spożycia sportowego młodzieży, uczestniczenie 

w imprezach sportowych, organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży w celu 

wszechstronnego  rozwoju  ich  sprawności  fizycznej  i  umysłowej,  kształtowanie 

pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w rozgrywkach, 

promocja  Żarowa na  terenie  okręgu,  powiatu  i  poza  nim.  Juniorzy  w okresie 

wiosennym  występowali  w  lidze  dolnośląskiej  juniora.  W  tym  okresie  klub 

posiadał  dwie  drużyny  juniorskie:  młodszych i  starszych.  W obecnym sezonie 

klub  posiada  tylko  jedną  drużynę  juniorów,  która  występuje  obecnie  w  lidze 

okręgowej. Natomiast w miejsce drużyny juniora młodszego została reaktywowana 

drużyna  Trampkarzy.  Ostatnia  drużyna,  jaką  klub  posiada  jest  drużyna 

młodzików,  ta  drużyna osiągnęła  w roku 2011 pierwsze  miejsce  w podokręgu 

świdnickim.

Przekazane organizacji środki zostały wykorzystane m.in. na: koszty transportu, 

sprzęt sportowy, koszty delegacji sędziowskich.

5) Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej w środowisku wiejskim 
gminy Żarów – dotacja w wysokości 55.000 zł.

Realizacją powyższego zadania zajęło się Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów 

Sportowych.  Zakładane  cele  i  rezultaty  realizacji  zadania  publicznego  zostały 

osiągnięte,  poprzez  popularyzację  zdrowego,  aktywnego  ruchowo  i  społecznie 

trybu życia będącego alternatywnym modelem spędzania wolnego czasu dzieci, 

młodzieży i dorosłych mieszkających na wsi, integrację dzieci i młodzieży z gminy, 

współzawodnictwo sportowe, promocję Gminy Żarów na zewnątrz. Realizacja w/w 



celów odbyła się poprzez udział w rozgrywkach piłki  nożnej dzieci  i  młodzieży, 

organizację treningów oraz meczy towarzyskich. W rozgrywkach ligowych udział 

wzięło 7 drużyn, ponad 100 zawodników. 

Przekazane organizacji środki zostały wykorzystane m.in. na: koszty transportu, 

sprzęt sportowy, koszty delegacji sędziowskich, utrzymanie boisk.

6)  Organizacja  zajęć  sportowych  dzieci  i  młodzieży  z  Gminy  Żarów  we 
współzawodnictwie szkolnym - dotacja w wysokości 2.500 zł.

Zadanie   zostało  zrealizowane  przez  Uczniowski  Ludowy  Klub  Sportowy 

"Piast  2008",  który  przyczynił  się  do  organizacji  różnorodnych  zajęć 

pozalekcyjnych,  imprez  sportowo-rekreacyjnych  i  zawodów  sportowych  dla 

uczniów  szkół  z  terenu  gminy  Żarów.  Klub  organizował  zajęcia  pozalekcyjne 

rekreacyjno – sportowe dla uczniów. Klub uczestniczył w imprezach rekreacyjno – 

sportowych organizowanych na obszarze gminy jak i poza nią, w powiatowych 

zawodach w tenisie stołowym, koszykówce, piłce nożnej halowej chłopców, piłce 

nożnej  dziewcząt,  siatkówce,  lidze  lekkoatletycznej,  biegach  przełajowych,  w 

finałach strefowych i dolnośląskich w piłce nożnej dziewcząt i unihokeja. 

Dotacja  przeznaczona  została  na  takie  koszty  jak:  usługi  transportowe, 

zakup  sprzętu  sportowego  niezbędnego  do  organizacji  sportowego  szkolenia 

młodzieży: piłki, rakiety do badmintona, piłeczki tenisowe.

7) Organizacja zajęć w dziedzinie modelarstwa – udział i organizacja konkursów 
modelarskich  o  zasięgu  krajowym i  międzynarodowym -  dotacja  w  wysokości 
2.000 zł.

Zadanie  zostało  zrealizowane  przez  Uczniowski  Ludowy  Klub  Sportowy 

„Piast 2008” w założonym zakresie.  Dzieci  i  młodzież  z terenu miasta i  gminy 

Żarów brały udział w zawodach, pokazach i konkursach modelarskich. Rozwijały 

zainteresowania  poprzez  budowę  modeli  kołowych,  okrętowych  i  latających. 

Celem zadania była nauka i doskonalenie umiejętności korzystania z dostępnych 

źródeł  informacji  (czasopisma,  literatura  techniczna,  popularnonaukowa, 

internet),  nauka  i  doskonalenie  umiejętności  posługiwania  się  podstawowymi 

narzędziami i maszynami do obróbki różnych materiałów, nauka i doskonalenie 

umiejętności  obróbki  różnych  materiałów  wykorzystywanych  przy  pracach 

rzeźbiarskich  oraz  kształtowanie  umiejętności  działania  w zespole  –  w  trakcie 

tworzenia, udziału w zawodach, konkursach i ekspozycji prac.

Środki  finansowe  zostały  głównie  przeznaczone  na  zakup  materiałów, 



narzędzi i elektronarzędzi.

8)  Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Żarów w szachach 
- dotacja w wysokości 7.500,00 zł.

Zadanie  zostało  zrealizowane  przez  Gminny  Ludowy  Klub  Sportowy 

„Goniec”,  który  wykonał  zadanie  poprzez  organizację  imprez  szachowych  na 

terenie  gminy  Żarów.  Zadanie  to  zostało  przeprowadzone  przy  współudziale 

następujących instytucji: Gmina Żarów, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, 

Gimnazjum w Żarowie, Dolnośląski Związek Szachowy, Gminne Centrum Kultury 

i Sportu w Żarowie. Oprócz przekazanej dotacji z Gminy, organizacje niektórych 

turniejów wsparli finansowo sponsorzy i prywatni darczyńcy. W ciągu całego roku 

prowadzone były  zajęcia  nauki  gry  w szachy  współfinansowane przez  Szkolny 

Związek Sportowy we Wrocławiu w ramach programu „Animator Sportu Dzieci i 

Młodzieży”.  Szachiści  z  gminy Żarów brali  udział  w turniejach szachowych na 

terenie  województwa  oraz  udział  w  szachowych  rozgrywkach  drużynowych.  W 

2011 roku zostało zorganizowanych 15 różnego rodzaju turniejów szachowych o 

zasięgu głównie lokalno – regionalnym, a także wojewódzkim i ogólnopolskim. W 

zajęciach nauki gry w szachy brało udział łącznie ponad 24 osoby. Zawodnicy z 

klubu  brali  udział  w  wielu  turniejach  szachowych  na  terenie  gminy  i 

województwa, gdzie wielokrotnie zajmowali czołowe lokaty we współzawodnictwie 

sportowym.  W  rozgrywkach  drużynowych  zespół  Gońca  Żarów  startował  w 

sezonie  2010/11  w  III  lidze  Dolnośląskiej,  Wałbrzyskiej  Lidze  Okręgowej,  III 

Dolnośląskiej Lidze Juniorów oraz w rozpoczętym sezonie 2011/12 biorą udział w 

Wałbrzyskiej  Lidze  Okręgowej.  Oprócz  tego  we  współorganizowanej  przez  klub 

Międzypowiatowej Lidze Szachowej startowały 3 zespoły z terenu gminy Żarów.  

Dotacja  przeznaczona  została  na  takie  koszty  jak:  ubezpieczenie 

zawodników, koszty podróży, delegacji sędziowskich, zakup nagród.

9)  Organizacja i  udział we współzawodnictwie sportowym dzieci  i  młodzieży z 
Gminy Żarów w judo - dotacja w wysokości 1.500 zł.

Zadanie  zostało  zrealizowane  przez  Uczniowski  Klub  Sportowy  Judoka 

Imbramowice, który szkoli dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych 5-9 lat 

oraz 9-14 lat – grupa starsza.

Zajęcia w obydwóch grupach mają charakter ogólnorozwojowy i prowadzone są z 

myślą o zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci  z gminy Żarów. W grupie 

młodszej dzieci ćwiczą m.in. umiejętności „miękkiego padania”. Większość czasu 



to zajęcia o charakterze gier i zabaw dla dzieci. W tej grupie dzieci zapoznawane 

są z elementami judo (podstawowe rzuty i trzymania), uczą się prawidłowo wiązać 

pas,  dbać  o  higienę  osobistą  a  także  kontrolować  ciało  w  czasie  ćwiczeń 

stosowanych w treningu ogólnorozwojowym judo.

W grupie starszej dzieci mają wiele zajęć ogólnorozwojowych, ze względu na wiek 

ćwiczenia są bardziej ukierunkowane na poznawanie techniki judo i zdobywanie 

konkretnych  nawyków  i  umiejętności  sportowych  judo.  Bardzo  ważnym 

elementem judo jest gimnastyka.

Realizacja zadania polegała na stymulowaniu u dzieci zachowań prozdrowotnych i 

pro  sportowych  a  także  umiejętnego  stwarzania  warunków  do  podnoszenia 

umiejętności sportowych.

Ogółem w zajęciach brało udział około 25 uczestników (dzieci i młodzież). Cele 

zadania  publicznego  w pełni  zrealizowano.  Młodzi  sportowcy  ćwiczący  w UKS 

Judoka  Imbramowice  zdobyli  35  medali  w  6  turniejach  na  terenie  Dolnego 

Śląska.

Dotacja została w pełni wykorzystana na organizację zawodów sportowych oraz 

na opłatę delegacji sędziowskich.

10) Prowadzenie drużyn piłkarskich i udział w rozgrywkach ligowych - dotacja w 
wysokości 15.000 zł.

Nadzór na w/w zadaniem sprawował Klub Sportowy „Zjednoczeni” Żarów. 

Zakładane cele zadania takie jak: popularyzacja piłki nożnej, integracja dzieci i 

młodzieży,  współzawodnictwo  sportowe,  promocja  gminy  Żarów  na  zewnątrz 

zostały osiągnięte poprzez szkolenia oraz udział w rozgrywkach współzawodnictwa 

sportowego  dzieci  i  młodzieży  w  poszczególnych  zespołach  młodzieżowych  KS 

„Zjednoczeni” Żarów. W  rozgrywkach piłkarskich brało udział łącznie około 100 

zawodników. 

Zespoły brały udział w turniejach piłkarskich oraz rozegrały kilkanaście meczy 

sparingowych.

Wydatkowana  dotacja  została  w  większości  przeznaczona  na  koszty 

transportu, delegacji sędziowskich.

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.
Prowadzona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów działalność 

miała za zadanie zapewnienie osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym z 



gminy Żarów godziwej rozrywki, przyjemnego spędzania wolnego czasu poprzez 

integracje międzypokoleniową, aranżowanie kulturalnych spotkań i wycieczek. W 

2011  roku  zorganizowano  obchody  z  okazji  Dnia  Matki,  Dnia  Seniora  oraz 

wycieczki do Bożygniewu oraz Sulistrowiczek. Około 100 osób mogło uczestniczyć 

w wycieczkach i integracyjnych imprezach.

Oprócz tego aktywnie zaangażowany był 25 - osobowy zespół śpiewaczy, którego 

występy mogliśmy obejrzeć na licznych konkursach i występach kulturalnych.

Całość przekazanej dotacji zostało w większości przeznaczona na wydatki 

związane z organizacją w/w imprez, tj. artykuły spożywcze, czy koszty transportu.

2) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów - dotacja w 
wysokości 65.000 zł.

Celem zadania było wparcie i pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji 

życiowej, podwyższenia samooceny i poziomu własnej wartości, poprawy wyników 

w  nauce,  wzmacnianie  pozytywnego  systemu  wartości,  wzmacnianie  ich 

zachowań pozytywnych, wyrobienie przekonania o sensie zdrowego stylu życia. 

Ponadto u uczestników starano się kształtować zainteresowania krajoznawcze i 

turystyczne.  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. Dzieci w placówce mogły spędzić 

wolny  czas,  odrabiać  lekcje  i  rozwijać  swoje  zainteresowania.  W  ramach 

prowadzonych  działań  dzieci  otrzymywały  wsparcie,  wzmocnienie  pozytywnych 

postaw i systemu wartości.

Dofinansowanie umożliwiło codzienny pobyt dzieci z Żarowa w świetlicy wsparcia 

dziennego.  W  ramach  pobytu  dzieci  miały  zapewnione  atrakcyjne  zajęcia 

plastyczne,  muzyczne  i  oraz  sportowe.  Zorganizowana  została  wycieczka  do 

Wrocławia, gdzie zwiedzane było ZOO i okoliczne atrakcje turystyczne Wrocławia. 

Zorganizowana była wycieczka do Warszawy, gdzie zwiedzane były Łazienki, Pałac 

Prezydencki, Pałac Kultury oraz Stare Miasto. Dzieci były z wizytą u Rzecznika 

Praw Dziecka. W ramach zajęć organizowane były wycieczki do kina i na basen. 

Zapewnione było wyżywienie w placówce dwa razy dziennie.

Ogółem w zajęciach brało udział około 25-30 uczestników z terenu miasta Żarów 

w wieku 6-16 lat. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w placówce i opiekę podczas 

wyjazdów z dziećmi sprawowali wykwalifikowani pedagodzy.



W związku z powyższym środki finansowe zostały przeznaczone gównie na 

opiekę/nadzór, wyżywienie, wycieczki, zakup materiałów do prowadzenia zajęć.

3) Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany 
będzie program profilaktyczny - dotacja w wysokości 60.000,00 zł. 

W  ramach  realizacji  projektu  Żarowskie  Stowarzyszenie  "EDUKACJA" 

zorganizowało atrakcyjny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Gminy Żarów. 

W  trakcie  pobytu  dzieci  na  półkolonii  zapewnione  były  zajęcia  o  charakterze 

profilaktycznym (np. profilaktyka uzależnień: alkohol, nikotyna i narkotyki) oraz 

właściwa  opieka  wychowawcza  i  medyczna  oraz  odpowiednie  warunki 

bezpieczeństwa. Zorganizowano szereg wycieczek i wyjazdów, i tak np. wyjazdy na 

baseny  do  Świebodzic  i  Strzegomia,  wyjazdy  do  kina  na  seanse  filmowe  3D, 

zwiedzanie  okolicznych  atrakcji  turystycznych,  wyjazdy  na  tor  saneczkowy  do 

Jedliny Zdrój, zwiedzano okoliczne zamki. Zorganizowano atrakcyjny pobyt dzieci 

na zajęciach w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, gdzie dzieci brały 

udział  w konkursach,  grach,  zabawach.  Zorganizowano zawody sportowe oraz 

występy karaoke.  Zorganizowano noce  piżamowe.  Wyświetlano filmy dotyczące 

profilaktyki  zagrożeń,  a  także  organizowano  tematyczne  spotkania,  na  które 

zaproszeni byli m. in. przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, Żarowskiego 

Komisariatu Policji oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Ogółem  z  całej  gminy  Żarów  brało  udział  ok.  240  uczestników.  Zatrudniono 

wykwalifikowaną  kadrę  pedagogiczną  i  wychowawczą.  Na  każdym  turnusie 

zapewniono fachową pomoc medyczną.

Dotacja była wydatkowana na wynagrodzenia dla kadry, wyżywienie, usługi 

transportowe, wynajem hali, upominki, nagrody i dyplomy oraz koszty związane 

z wycieczkami, wyjazdami do kina i na baseny (bilety za wstęp).

Przyjęty uchwałą roczny program współpracy Gminy Żarów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2011 rok określił zakres zadań przewidzianych do realizacji, zgodnie z ustawą 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. 

U. Nr  96, poz. 873 z późn. zm.). Mieściły się w nim zadania z zakresu:

-  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, udział w imprezach sportowych i 

rekreacyjnych  o  zasięgu  wojewódzkim,  krajowym  i  międzynarodowym), 

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

osób  ubogich  lub  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  życiowej,  dożywianie 

ubogich i bezdomnych,  organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i 

młodzieży),

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych (działalność edukacyjna, kulturalna, 

turystyczna  i  integrująca  środowisko  osób  niepełnosprawnych,  działalność 

pomocowa  dla  osób  chorych  i  niepełnosprawnych oraz  ich  rodzin,   warsztaty 

terapii zajęciowej),

-  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),

- działań na rzecz seniorów (aktywizacja, rehabilitacja, działalność kulturalna i 

edukacyjna na rzecz osób starszych, integracja środowisk kombatanckich),

- profilaktyki 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), 

-  działalności  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  i 

współpracy między społeczeństwami.

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację poszczególnych 

projektów. 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, biblioteki i innych placówek.

Środki przeznaczone na w/w cele zostały wydatkowane w sposób uczciwy 



i racjonalny. W 2011 roku, Gmina Żarów przekazała organizacjom pozarządowym 

na realizacje zadań publicznych dotacje celowe w wysokości 283.500 zł.

WYKAZ ORGANZIACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH 
ZADANIA PUBLCZNE W 2011 ROKU

Nazwa organizacji, z którą zawarto 
umowę na realizację zadania publicznego 

w 2011 roku

Data zawarcia 
umowy

Kwota dotacji

1.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

„Chemik” 08.02.2011r. 8.500 zł

 2. ULKS „Zielony dąb” 08.02.2011r. 2.000 zł

3. UKS „Głęboka Purpura” 08.02.2011r. 2.500 zł

4. Klub Sportowy „Zjednoczeni” Żarów 08.02.2011r. 60.000 zł

5. Gminne Zrzeszenie LZS w Żarowie 08.02.2011r. 55.000 zł

6. ULKS „Piast 2008” 08.02.2011r. 2.500 zł

7. ULKS „Piast 2008” 08.02.2011r. 2.000 zł

8. GLKS „Goniec” 08.02.2011r. 7.500 zł

9.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żarowie 08.02.2011r. 2.000 zł

10. Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” 10.05.2011r. 60.000 zł

11. UKS Judoka Imbramowice 19.05.2011r. 1.500 zł

12. Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja” 28.02.2011r. 65.000 zł

13. Klub Sportowy „Zjednoczeni” Żarów 30.08.2011r. 15.000 zł

Razem 283.500 zł




