
                 

SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

ZA 2015 ROK

Staszów, 28 kwietnia 2016 r.





Wstęp

Zgodnie z zapisami art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016.239 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

w  terminie  do  30  kwietnia   każdego  roku  zobowiązany  jest  przedłożyć  Radzie  Miejskiej

sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

Projekt  Wieloletniego  Programu  Współpracy  Gminy  Staszów  z  organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata

2012-2015, który został przyjęty Zarządzeniem Nr 194/11 z dnia 14 listopada  2011 r. Burmistrza

Miasta  i  Gminy  Staszów  był  poprzedzony  konsultacjami  społecznymi  zgodnie  z  Uchwałą

Nr LXXVII/679/10 Rady Miejskiej  w Staszowie z dnia 19 października 2010 r.  Zainteresowane

podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich wniosków  i uwag poprzez pobranie  ze strony

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie „Formularza Konsultacji” i przekazanie na adres

e-mailowy tut. Urzędu.

 W wyznaczonym  terminie  wnioski   i  uwagi  do  projektu  uchwały  zgłosiła  jedna  organizacja

pozarządowa,  po  czym  sporządzono  protokół  z  przebiegu  konsultacji  z  organizacjami

pozarządowymi,  uznając   w  części  proponowane  zmiany,  które  wprowadzono   do  projektu

programu.

Celem  Wieloletniego  Programu  Współpracy  jest  zapewnienie  efektywnego  wykonania

zadań publicznych gminy wynikających z  przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację

organizacji pozarządowych i pożytku publicznego.

Cele szczegółowe:

1. Kształtowanie  lokalnego  społeczeństwa  obywatelskiego  i  wspomaganie  rozwoju

społeczności lokalnych,

2. Podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,

3. Wzmacnianie pozycji organizacji i  zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans

w  realizacji  zadań  publicznych   przez  wspieranie  i  powierzanie  im  zadań  przy

jednoznacznym zapewnieniu odpowiednich środków na ich realizację,

4. Realizacja zadań publicznych określonych w ustawie,

5. Prowadzenie  nowatorskich  i  efektywnych  działań  na  rzecz  gminy  oraz  tworzenie

systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych,

6. Uzupełnianie działań gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.



Gmina Staszów od 2011 roku rozpoczęła współpracę z III sektorem na podstawie ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (j.t. Dz. U.2016.176 z póź. zm.). Ustawa określa zasady

uprawiania i organizowania działalności sportowej przez kluby sportowe oraz wspieranie sportu

przez organy władzy publicznej.  Na tej  podstawie Rada Miejska w Staszowie podjęła Uchwałę

Nr VI/26/11 z  dnia  04  lutego  2011 roku w sprawie  określania  warunków i  trybu  finansowego

wspierania  rozwoju sportu  na terenie  Gminy Staszów, mającą  na celu  uregulowanie  warunków

i trybu  postępowania   w  zakresie  wsparcia  finansowego  dla  klubów  sportowych  działających

w obszarze  upowszechniania  i  rozwoju  sportu,  mających  na  celu  wzrost  poziomu  wyników

w zakresie  sportu,  poprawę  warunków  uprawniania  sportu  dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych

mieszkańców naszej Gminy. 

Wsparcie  finansowe  w  zakresie  rozwoju  sportu   następuje  w  formie  dotacji  celowej  oraz

w  formie  stypendiów  sportowych  dla  zawodników  osiągających  wysokie  wyniki  sportowe,

przyznawanych wg odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Staszowie.

Formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

Współpraca Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. miała charakter:

1. finansowy,

2. pozafinansowy.

Współpraca finansowa

Współpraca  finansowa   z  organizacjami  pozarządowymi  w  obszarze  finansowym  polega  na

zlecaniu  realizacji  zadań  publicznych.  Odbywa  się  to  w  wielu  dziedzinach,  np:  turystyka

i krajoznawstwo, edukacja,  oświata i  wychowanie,  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom

społecznym, pomoc społeczna, kultura , sztuka oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

i  sportu.  Gmina,  w  odpowiedzi  na  oczekiwania  mieszkańców,  wyłania  najlepsze  projekty  na

realizację zadań publicznych wspierając je finansowo. 

Głównym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych były otwarte

konkursy ofert  oraz w przypadku jednego zadania w trybie tzw.  „małych grantów”,  czyli  poza

konkursem na wniosek organizacji.

W 2015 r. ogłoszono 3  otwarte konkursy ofert na realizację zadań.

I. Pierwszy konkurs dotyczył wsparcia realizacji zadania publicznego gminy w zakresie:

1. Turystyki i krajoznawstwa;

2. Edukacji, oświaty i wychowania;

3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;



4. Pomocy społecznej;

5.  Kultury, sztuki;

6. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  otwartym  konkursie  wpłynęło  38  ofert  złożonych  przez  32

organizacje.  Po  przeprowadzonej  procedurze  konkursowej  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów

podpisał 33 umowy na realizację  zadań z następującymi podmiotami:

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji pozarządowej
realizującej zadanie

Przyznana kwota
dotacji

1.
Szlakami turystycznymi, ścieżkami rowerowymi- 
rajdy po ziemi staszowskiej

PTTK Oddział w Sandomierzu 2000,00

2.
Turystyka i rekreacja na terenie Gminy poprzez 
Nordic Walking

KS KORAB OSiR 
Staszów

3000,00

3.
Program  Stypendialny dla dzieci 
i młodzieży z Gminy Staszów

Fundacja VIVE SERCE DZIECIOM
w Kielcach 

7000,00

4.

Integracja środowisk lokalnych  w Gminie 
Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno- 
społecznych pn. „Sobótka Świętojańska z 
własnym koszyczkiem”

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kurozwękach 

4300,00

5.

Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów
poprzez organizację festynu pt. EKO FESTYN- 
impreza plenerowa integrująca i aktywizująca 
społeczność

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej
„ Dolina Kacanki” Wiązownica Kolonia

1000,00

6.
Profilaktyka przez sport i rekreację  w Gminie 
Staszów

KS KORAB OSiR 
Staszów

4000,00

7
Profilaktyka przez sport i rekreację  w Gminie 
Staszów pt. „Dla dobra naszych dzieci i 
młodzieży”

Ludowy Zespół Sportowy Dobra-
Podmaleniec  w Dobrej

1000,00

8.
Profilaktyka przez sport i rekreację                         
w Gminie Staszów pn. „ Ze sportem bez używek”

Ludowy Zespół Sportowy „TABU”
Kopanina  w Kopaninie

1000,00

9.
Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie 
Staszów

Kielecki Klub Karate Kyokushin
w Kielcach

2000,00

10.
Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie 
Staszów „Z Dwójką Zdrowo”

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„DWÓJKA” Staszów w Staszowie

2000,00

11.
Profilaktyka przez sport i rekreację  w Gminie 
Staszów pt. „Wolę sport i rekreację”

Uczniowski Ludowy Klub sportowy
„GIMSPORT” przy Gimnazjum Nr 1

w Staszowie
2000,00

12.
Rajd rowerowy Tour de Kologne- profilaktyka 
przez sport i rekreację

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej
„Dolina Kacanki” 

Wiązownica Kolonia
600,00

13.
Dla wszystkich dzieci – gminna impreza 
okolicznościowa

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych
„TALENT” w Staszowie

5000,00

14.
Profilaktyka Zdrowotna dla Staszowskich 
Amazonek

Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” Filia
w Staszowie

3000,00

15.
Udzielanie pierwszej pomocy – szkolenie i Turniej
Drużyn Ratowniczych

Świętokrzyski Odział Okręgowy PCK
w Kielcach

1000,00

16.
Aktywizacja 50+ poprzez kulturę, sport 
i integrację  międzypokoleniową 

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych
„TALENT”
w Staszowie

1000,00

17.
Organizacja i pomoc rzeczowa- żywność dla 
rodzin potrzebujących w Gminie Staszów

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank
Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim

4000,00

18.

Rozwój Kultury i sztuki w Gminie Staszów 
w kształceniu muzycznym o zasięgu gminnym

Świętokrzyskie Stowarzyszenie
Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych
w Kielcach, Społeczna Szkoła Muzyczna

W Staszowie

4000,00



19.
Rozwój Kultury i sztuki w Gminie Staszów w 
tańcu współczesnym                i nowoczesnym 
oraz udział w konkursach ogólnokrajowych

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów
Artystycznych „KLEKS” w Staszowie 9000,00

20.

Rozwój Kultury i sztuki w Gminie Staszów w 
literaturze plenerowej pt. Staszów w literaturze- 
Plener literacki promujący w słowie walory 
Gminy Staszów

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych
„TALENT”       w Staszowie

2000,00

21.
Wspieranie w zakresie wydawania czasopisma 
lokalnego

Staszowskie Towarzystwo Kulturalne
w Staszowie

4000,00

22. 
Prowadzenie działań Uniwersytetu III Wieku Staszowskie Towarzystwo Kulturalne

w Staszowie
2000,00

23.
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów 
i rozwój aktywności sportowej w piłce nożnej 
dziewcząt

Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy
„INTEGRO” w Staszowie 2000,00

24.
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów 
i rozwój aktywności sportowej    w lekkoatletyce 
i piłce ręcznej

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy
PSP w Czajkowie 2500,00

25.
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów 
i rozwój aktywności sportowej w piłce ręcznej

KS KORAB OSiR
w Staszowie

3000,00

26.
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów 
i rozwój aktywności sportowej    w lekkoatletyce 
i łucznictwie

Ludowy Zespół Sportowy „SIGMA- OSiR”
w Staszowie 3500,00

27.
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów 
i rozwój aktywności sportowej    w piłce siatkowej
i plażowej

Stowarzyszenie Klub Sportowy
„SIATKARZ” Staszów 6000,00

28.
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów 
i rozwój aktywności sportowej    w piłce siatkowej
halowej i plażowej

Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy
„INTEGRO” w Staszowie 2000,00

29.
Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów 
i rozwój aktywności sportowej    w badmintonie

KS KORAB OSiR
w Staszowie

1000,00

30.
Organizowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych na 
terenie Gminy Staszów, zwłaszcza na terenach 
wiejskich, Turnieje o Puchar Burmistrza

Rada Miejsko- Gminna Ludowe Zespoły
Sportowe w Staszowie 3000,00

31.
Organizowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych na 
terenie Gminy Staszów, zwłaszcza na terenach 
wiejskich, Turnieje o Puchar Burmistrza

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„LUKS” Koniemłoty 1000,00

32.
Szkolenie Sportowe dzieci i młodzieży w piłce 
nożnej

Miejski Klub Sportowy „OLIMPIA
POGOŃ STASZÓW” w Staszowie

20000,00

33.
Zorganizowanie obozu i biwaków Drużynowy- 
wolontariusz. Profilaktyka przez sport i rekreację 
w Gminie Staszów

Związek Harcerstwa Polskiego 
Hufiec ZHP w Staszowie 2200,00

Związek Harcerstwa Polskiego zwrócił przyznaną kwotę dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.

„Zorganizowanie  obozu  i  biwaków  Drużynowy  -  wolontariusz”  z  zakresu  -  Przeciwdziałanie

uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Kolejny otwarty konkurs na nabór wniosków  celu publicznego ogłoszono z ustawy o sporcie. Na

realizację zdań z zakresu wspierania  sportu  wpłynęło 5 ofert.  Po przeprowadzonej procedurze

konkursowej  przyznano  dotacje  dla 4 klubów  sportowych  i podpisano z nimi umowy.

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji pozarządowej
realizującej zadanie

Przyznana kwota
dotacji

1. Szkolenie  i  prowadzenie  rozgrywek ligowych w piłce
nożnej.

Klub Sportowy „ZORZA” w
Czajkowie

8000,00



2.
Szkolenie  i  prowadzenie  rozgrywek ligowych w piłce
nożnej.

MKS OLIMPIA POGOŃ STASZÓW
w Staszowie

44000,00

3.
Szkolenie  i  prowadzenie  rozgrywek ligowych w piłce
nożnej.

Stowarzyszenie „CENTRUM” Sport
i Rekreacja w Staszowie

5000,00

4.
Szkolenie  i  prowadzenie  rozgrywek ligowych w piłce
ręcznej.

Klub Sportowy „KORAB OSiR” w
Staszowie

9000,00

II. Drugi konkurs dotyczył następujących obszarów:

1. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych;

2. Przeciwdziałania uzależnieniom, i patologiom społecznym.

Do konkursu wpłynęło 3 oferty od 2 podmiotów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano

1 umowę w zakresie: działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 2 umowy w zakresie:

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Lp.
Nazwa zadania Nazwa organizacji pozarządowej

realizującej zadanie
Przyznana kwota

dotacji

1. 

Udzielanie   wsparcia   finansowego             
i   szkoleniowego   organizacjom pozarządowym i 
innym podmiotom prowadzącym   działalność   pożytku
publicznego   na   rzecz   mieszkańców Gminy Staszów 
poprzez organizację otwartego konkursu ofert

Fundacja Aktywizacji  i Rozwoju
Młodzieży 

Sielec
9 000,00

2.
Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów pt. 
„Rodzinny festyn Profilaktyczno-Sportowy”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Integracji Osiedla „Oględowska” w

Staszowie
1500,00

3.
Zakochaj się w parku Fundacja Aktywizacji i Rozwoju

Młodzieży 
Sielec

4000,00

 

III.  Trzeci  konkurs  ofert  na  wykonanie  zadań  publicznych  związanych  z  realizacją  zadań

samorządu  Gminy  został  ogłoszony  w  zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom

społecznym. Do konkursu przystąpiły 2 organizacje. Po przeprowadzonej procedurze konkursowej

z organizacjami tymi podpisano umowy.

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji pozarządowej
realizującej zadanie

Przyznana kwota
dotacji

1.
Profilaktyka przez sport i rekreację  w Gminie Staszów Stowarzyszenie Klub Sportowy

„SIATKARZ” Staszów w Staszowie
4 000,00

2. Aktywizacja 60+ „Życie po 60- tce”
Staszowskie Stowarzyszenie

„AKTYWNI RAZEM”  w Staszowie
400,00

 

Ponadto,  na  podstawie  art.19a  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  uznając  celowość  zadania

i  posiadając  zabezpieczenie  finansowe  przyznał  jedną  dotację  w  trybie  pozakonkursowym.

Z organizacją tą została podpisana umowa.



Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji pozarządowej
realizującej zadanie

Przyznana kwota
dotacji

1. Szkolenie  i  prowadzenie  rozgrywek ligowych w piłce
ręcznej

Klub Sportowy KORAB OSiR w
Staszów 

1200,00

W trakcie realizacji zadań publicznych, które Gmina zleciła organizacjom pozarządowym

prowadzony  był  bieżący  monitoring   realizowanych  zadań,  poprzez  składanie  sprawozdań

częściowych z wykonania zadania.

Współpraca pozafinansowa

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez:

• popularyzowanie i promocja działań organizacji pozarządowych zamieszczając informacje,

artykuły na stronie internetowej Urzędu;

• udostępnianie  lokali,  obiektów  sportowych  w ramach  realizowanych  zadań  publicznych

gminy;

• udział  przedstawicieli  samorządu  w  uroczystościach  organizowanych  przez  organizacje

pozarządowe; 

• współpracę  z  organizacjami  z  terenu  gminy  polegająca  na  wsparciu  organizacyjnym

uroczystości  o  charakterze  patriotycznym,  służącą  podtrzymaniu  tradycji  narodowej,

pielęgnowaniu polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

• udzielanie pomocy, informacji , doradztwa przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz

jednostek organizacyjnych, zgodnie z ich kompetencjami;

• przygotowanie Programu Współpracy Gminy Staszów.

Podsumowanie

 Obszar współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi jest  ściśle związany

z celami i zadaniami statutowymi tych organizacji oraz ich inicjatywami. Różnorodność pomysłów

oraz kreatywność organizacji pozarządowych , pomoc finansowa gminy oraz dobra współpraca obu

sektorów wpłynęły na  zaspokojenie  oczekiwań  i  potrzeb  mieszkańców.  W 2015 roku założone

i spodziewane  przez  samorząd  cele  oraz  rezultaty,  które  były  wynikiem  zleconych  zadań

publicznych zostały osiągnięte.

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
   (-) mgr Leszek Kopeć


