
SPRAWOZDANIE
z realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi za rok 2014.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie, Wójt Gminy Szelków, czyli organ wykonawczy jednostki samorzadu
terytorialnego, nie pózniej niz do dnia 30 kwietnia kazdego.roku, jest obowiazany
przedlozyc organowi stanowiacemu jednostki samorzadu terytorialnego oraz
opublikowac w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu
wspólpracy za rok poprzedni.

"Program wspólpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarzadowymi oraz
podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok", zwany dalej "Programem", zostal
uchwalony Uchwala Nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy w Szelkowie w dniu 25
listopada 2013 roku.

Program ten byl uchwalony w oparciu o Uchwale Nr XIII/64/2011 Rady Gminy w
Szelkowie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie okreslenia szczególowego sposobu
konsultowania z radami dzialalnosci pozytku publicznego, organizacjami
pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi wart., 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych organizacji (opublikowanej w
Dzienniku Urzedowym Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 237, poz. 8382).

Konsultacje projektu Programu trwaly od dnia 30 pazdziernika 2013 r. do dnia 15
listopada 2013 r. do godz. 14.00. Zadna organizacja pozarzadowa nie zglosila uwag
do projektu Programu, wymóg konsultacji zostal spelniony. Projekt programu byl
dostepny na stronie internetowej www.bip.szelkow.pl oraz www.szelkow.pl , jak
równiez w siedzibie Urzedu Gminy wSzelkowie.

Do uchwalonego w listopadzie 2013 roku Programu wprowadzono zmiany Uchwala
Nr XXXVI/186/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2013 roku.
Konsultacje projektu zmiany Programu trwaly od dnia 14 grudnia 2013 r. do dnia 30
grudnia 2013 r. do godz. 9.00.

Samorzad gminny staral sie osiagnac cele zapisane w Programie poprzez wspieranie
dzialan prowadzonych przez swoje jednostki organizacyjne:
1/ Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie,
2/ Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej wSzelkowie,
3/ Gminna Komisje Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wSzelkowie,
4/ placówki oswiatowe.

Udzielano informacji odnosnie rejestracji stowarzyszen w Krajowym Rejestrze
Sadowym. Rejestracje taka na terenie Gminy Szelków posiada: Stowarzyszenie
"Macius" przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka wSzelkowie,
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego "Ciepielewiacy" oraz wszystkie
Ochotnicze Straze Pozarne.

Brak rejestracji organizacji pozarzadowych w KRS-e ogranicza ich mozliwosci
podczas ubiegania sie o srodki finansowe z zewnatrz.



W 2014 roku Gmina Szelków wspólpracowala w zakresie integracji spolecznosci
lokalnych ze Stowarzyszeniem "BORIS". Podsumowanie tej dzialalnosci mialo
miejsce na Sesji Rady Gminy w Szelkowie w dniu 30 grudnia 2014 roku. Uczestnicy
projektu brali udzial w wyjazdach studyjnych w Goldapi, Kwidzynie oraz na Dolnym
Slasku oraz w szkoleniach w Krukach kIOstroleki i "Pazibrotlzie" w Chrzanowie.

W dniu 29.10.2014 roku ogloszono konkurs na dotacje dla organizacji
pozarzadowych, bowiem w Programie na jego realizacje zapisano kwote 2.000,00 zl.
Konkurs obejmowal zadania publiczne w zakresie:
1/ kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
2/ kultury fizycznej i sportu.
W terminie skladania ofert do dnia 19.11.2014 roku do godz. 16.00 wplynely 2 oferty
na realizacje zadan. Oferty zlozylo Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego
"Ciepielewiacy", które zrealizowalo:
1/ zadanie pt "Wieczór Andrzejkowy", promujace przedsiewziecia kulturalne, jako

alternatywe dla swiata konfliktu i przemocy oraz promujace lokalna twórczosc,
2/ zadanie pt "Aktywne Czwartki", promujace aktywnosc i kulture fizyczna, zwlaszcza

dzieci i mlodziezy.
Oba zadania dofinansowano laczna kwota 2.000,00 zl. Ze Stowarzyszeniem zostaly
zawarte umowy na realizacje zadan. Stowarzyszenie zlozylo sprawozdania z ich
realizacji.

GOPS w Szelkowie kontynuuje wspólprace z Bankiem Gospodarki Zywnosciowej
w Ciechanowie, dzieki czemu mieszkancy otrzymuja wsparcie w postaci produktów
zywnosciowych wzorem innych samorzadów.

W miare mozliwosci wspierano Klub Seniora "Stokrotka" oraz Kolo Gospodyn
Wiejskich w "Smrocku-Dworze", jako organizacje integrujace spolecznosc lokalna
Gminy Szelków, a takze promujace ja na zewnatrz.

GCKCiS w Starym Szelkowie wraz z Paniami Henryka Brdekiewicz i Urszula Rak
(rezyserkami teatru) zaprezentowalo dwukrotnie w Szelkowie spektakl "Gosc
Oczekiwany" oraz poza siedziba gminy w MDK w Makowie Maz.

Szczególowe dzialania prowadzone przez jednostki organizacyjne Gminy Szelków
maja odbicie w sprawozdaniach tych jednostek za 2014 rok.
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