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S P R A W O Z D A N I E 

Z  REALIZACJI   PROGRAMU  WSPÓŁPRACY  GMINY TOMASZÓW   LUBELSKI   

Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  W 2015 ROKU uchwalonego Uchwałą  

Nr XL/283/2010 Rady Gminy w dniu 5 listopada 2010 roku. 

 

 Nadrzędnym celem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz uznawanie roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu 

problemów społeczności lokalnej.  

 Gmina jako samorząd lokalny kształtując współpracę z organizacjami pozarządowymi 

wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym działaniu z nimi. 

 Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego  

w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną, 

 a organizacjami pozarządowymi. 

 Celami szczegółowymi programu były: 

1. stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 

lokalnych 

2. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie 

3. poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. 

 Gmina Tomaszów Lubelski współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań 

publicznych, należących do zadań gminy tj. wspieranie działań lub powierzanie organizacjom 

pozarządowym realizacji zadań publicznych, a także wzajemne informowanie się  

o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków. 

 Trzonem gminnego sektora pozarządowego są stowarzyszenia zajmujące się sportem, 

edukacją i rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz usługami socjalnymi i pomocy społecznej. 

Biorąc pod uwagę lokalny charakter działań tych stowarzyszeń ich naturalnym partnerem jest 

gmina, z którą to kontaktują się regularnie oraz na bieżąco rozliczają z otrzymanych dotacji.  

Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się w trzech formach: 

I. Powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

całości ich realizacji tj. 

1.Dowóz dzieci niepełnosprawnych umysłowo do specjalnego ośrodka  

w Tomaszowie Lubelskim w którym realizują one obowiązek szkolny, a ponadto  mają w tymże 

ośrodku umożliwioną rehabilitację przy wykorzystaniu istniejącej bazy rehabilitacyjnej, jak i 

integrację w celu zmniejszenia skutków izolacji społecznej. 
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W wyniku przeprowadzonego w 2015 roku otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania 

ofertę złożyło, a następnie zostało do dowozu zakwalifikowane Stowarzyszenie Na rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim. Powierzone przez tut. Gminę zadanie w/w 

Stowarzyszenie zrealizowało je należycie, wykorzystując do tego celu własny specjalistyczny 

środek transportu i zapewniając dowożonym uczniom  opiekę podczas dowozu. 

Koszty dowozu sześciorga uczniów w 2015 roku wyniosły: 30 000,00 złotych.  

 

2. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Łaszczówce 

- 20 000,00 zł  

Zadanie: Upowszechnianie Kultury Fizycznej –zajęcia rekreacyjno-sportowe”. 

 

II. Wspieranie zadań publicznych  

Dofinansowanie realizacji tych zadań, w wyniku otwartego konkursu ofert     ogłoszonego i 

rozstrzygniętego na początku 2015 r. otrzymały niżej wymienione kluby sportowe:  

    

1. Klub Sportowy POGOŃ 96 Łaszczówka - 60 000,00 zł 

    Zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. 

2. OSP Jeziernia – 3 000,00 zł 

Zadanie: Upowszechnianie Kultury Fizycznej – Sportowa Rywalizacja Szansą na integrację”. 

3.Uczniowski Klub sportowy Sabaudia – 5 000,00 zł 

Zadanie: Upowszechnianie Kultury Fizycznej wśród społeczności gminy Tomaszów Lubelski.  

4. Uczniowski Klub Sportowy „GIM DWÓJKA” przy Gimnazjum nr 2  

w Tomaszowie Lubelskim, Sekcja Wrotkarska przy świetlicy w Rogóźnie   

- 10 000,00 zł.  

Zadanie: „Organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz udział w zawodach sportowych szczebla 

lokalnego i ogólnopolskiego dla Sekcji Wrotkarskiej przy Świetlicy Wiejskiej w Rogóźnie”. 

5.Uczniowski Klub Sportowy „GIM DWÓJKA” przy Gimnazjum nr 2 w       Tomaszowie 

Lubelskim, Sekcja Narciarska przy świetlicy w Rogóźnie– 1 000,00 zł,  

Zadanie: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa biegowego oraz            

organizacja zajęć pozalekcyjnych”. 

6.Uczniowski Klub Sportowy „GIM DWÓJKA” przy Gimnazjum nr 2  

w Tomaszowie Lubelskim, Sekcja lekkoatletyczna w Tomaszowie Lubelskim   

- 1 000,00 zł.  

Zadanie: „Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce”. 

 

III. Tryb pozakonkursowy 

1. Stowarzyszenie Czajnia – 6 000,00 zł 

Zadanie: „Organizacja konkursu grantowego „Działaj lokalnie” w Gminie Tomaszów 

Lubelski”.  

2. Stowarzyszenie „Razem młodzi Przyjaciele” -350,00 zł 

Zadanie: „Roztoczańskie wiaty integracyjne”. 

 

     Wszystkie wyżej powierzone zadania zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami, 

a dotacje zostały przez zleceniobiorców wykorzystane zgodnie z celem, na jaki je uzyskali. 
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Współpraca o charakterze pozafinansowym 

Gmina Tomaszów Lubelski wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych. 

Działalność promocyjna: 

Gmina promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie 

internetowej gminy (tomaszowlubelski.pl) oraz podczas gminnych imprez oraz uroczystości. Gmina 

obejmowała również patronatem przedsięwzięcia inicjowane przez organizacje pozarządowe.  

Wsparcie organizacyjne: 

Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne 

przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów (sali 

sportowej, stadionu sportowego, świetlic).  

Działalność informacyjna: 

Gmina Tomaszów Lubelski prowadziła również działalność szkoleniowo - informacyjną w postaci 

organizowania spotkań oraz informowania organizacji pozarządowych działających na jej terenie o 

źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych. 

Podsumowanie 

Gmina Tomaszów Lubelski realizując cele Programu współpracy w 2015 r., udzieliła organizacjom 

pozarządowym wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. 

Ogłoszono 2 konkursy ofert, w których 8 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe na realizację 

zadań publicznych w zakresie: wspierania osób niepełnosprawnych i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu. Również 2 organizacje otrzymały wsparcie finansowe w trybie 

pozakonkursowym. Łącznie rozdysponowano kwotę 136 350,00 zł. 

W 2015 roku Gmina Tomaszów Lubelski współpracowała z organizacjami pozarządowymi na 

wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych 

grup społecznych. Działania te nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków  

do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na 

rzecz mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


