SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY MIEDZIANA GÓRA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W ROKU 2021
Samorząd Gminy Miedziana Góra od lat wspiera lokalne organizacje pozarządowe,
które wraz z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w naszym Państwie,
skutecznie i bez wielkiego rozgłosu odgrywają w naszym codziennym życiu coraz większą rolę.
W tym też celu powstał „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”
uchwalony dnia 29 października 2020 r. uchwałą XXV/185/20 Rady Gminy Miedziana Góra.
Obowiązek uchwalenia przez Radę Gminy Miedziana Góra rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego (takimi jak: osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym również stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego) nakłada ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).
Program określa zakres współpracy pomiędzy Gminą Miedziana Góra,
a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, wskazując cele, przedmiot, podmiot i formy tej współpracy. Program
w szczególności sprzyja kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą
a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dalszemu
rozwojowi tych organizacji i podmiotów, stwarza mieszkańcom gminy szanse poszerzenia
aktywności społecznej, a także umożliwia wspieranie lub powierzenie realizacji zadań gminy
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.
Coroczne przyjęcie Programu jest czynnością obligatoryjną Rady Gminy, która to
decyduje ostatecznie o zakresie zadań zleconych podmiotom, o których mowa.
I
Zgodnie z zapisami Programu współpraca władz Gminy z organizacjami „trzeciego
sektora” miała charakter zarówno finansowy jak i pozafinansowy. Współpraca ta zgodnie
z wymogami prawa odbywała się w ramach wspierania realizacji zadań administracji
publicznej. W tym celu Wójt Gminy w dniu 02.02.2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań w takich obszarach jak:
1. Profilaktyka uzależnień
2. Kultura
3. Sport.
II Współpraca finansowa w ramach Programu opierała się na wspieraniu realizacji zadań,
w zakresie sfery publicznej w następujących konkretnych zadaniach:
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Nr
1.

2.

Środki
na 2021 r.
Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów 13.000 zł
profilaktycznych z udziałem dzieci i młodzieży w miejscowości Tumlin,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pobudzanie aktywności poznawczej
i emocjonalnej oraz tworzenie szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko
rozumianą twórczość i aktywność
Wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki poprzez prowadzenie 34.000 zł
działań ograniczających występowanie zachowań problemowych u dzieci
i młodzieży przez placówkę wsparcia dziennego w Centrum KulturalnoSportowym w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień, pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie
szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą twórczość
i aktywność oraz realizacja programów profilaktycznych
Rodzaj zadania

3.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów 7.000 zł
profilaktycznych z udziałem dzieci i młodzieży w miejscowości Porzecze

4.

Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej oraz realizacja programów 7.000 zł
profilaktycznych z udziałem dzieci i młodzieży w miejscowości Ćmińsk

5.

Realizacja programów profilaktycznych poprzez działalność w zakresie
upowszechniania bilarda, szachów, lekkiej atletyki i tenisa stołowego poprzez
prowadzenie szkoleń i organizowanie turniejów oraz udział w rozgrywkach
i turniejach

6.

Opracowanie i wydruk wydawnictw i materiałów o tematyce związanej 30.000 zł
z Gminą Miedziana Góra ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
związanych z dziedzictwem historycznym i walorami turystycznymi (np.
monografie, przewodniki, mapy, digitalizacja archiwaliów, multimedia)

7.

Działania promujące lokalne produkty, rękodzieło, nowatorskie sposoby 10.000 zł
przeciwdziałania pandemii COVID-19, których wynikiem będzie
powstanie produktów związanych z powyższymi założeniami.

8.

Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez 40.000 zł
organizowanie treningów i zawodów sportowych na terenie miejscowości
Ćmińsk oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na terenie województwa
świętokrzyskiego
Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez 40.000 zł
organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych na terenie
miejscowości Kostomłoty Drugie i Miedziana Góra oraz udział w rozgrywkach
piłkarskich na terenie województwa świętokrzyskiego
RAZEM
201.000 zł

9.

20.000 zł

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionych zadań
w tym konkursie ofert w roku 2021 to 201.000 zł.
1. Profilaktyka uzależnień- zadania nr 1- 5: 81.000 zł,
2. Kultura- zadania 6-7: 40.000 zł.
3. Sport- 8- 9: 80.000 zł.
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III
Wspieranie realizacji zadań publicznych odbyło się po ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert przeprowadzonego zgodnie z zapisami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
Zarządzeniem Nr 23/21 z dnia 24 lutego 2021 r. Wójt powołał pięcioosobową komisję
konkursową do dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań
publicznych w otwartym konkursie ofert. W skład komisji weszło 3 przedstawicieli Wójta oraz
2 przedstawicieli organizacji pozarządowych niebiorących udziału w konkursie ofert. 11
stowarzyszeń złożyło łącznie 13 ofert. 12 ofert zostało rozpatrzonych i ocenionych
pozytywnie otrzymując wsparcie finansowe, zaś 1 oferta nie uzyskała wparcia. Wyniki prac
komisji zatwierdził Wójt.
Środki finansowe w otwartym konkursie ofert zostały rozdysponowane następująco:
Lp.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Nazwa podmiotu
Stowarzyszenie „Aktywny
Ćmińsk”
Stowarzyszenie
Przeciwdziałające
Patologiom Społecznym
„ZDROWY TUMLIN”

Nazwa zadania
Zad. nr 4. Aktywni Kreatywni edycja 2021

Kwota wsparcia
7.000 zł

Zad. nr 1. Świetlica w Tumlinie
Zad. nr 5. W zdrowym ciele, zdrowy duch

13.000 zł
Nie przyznano
wsparcia

Zad. nr 7. Warsztaty kosmetyków ekologicznych

2.000 zł

LUKS „Radość” przy SP
w Porzeczu
Stowarzyszenie „Nadzieja
Rodzinie”

Zad. nr 5. Upowszechnianie Tenisa stołowego
przez treningi i udział w zawodach sportowych
Zad. nr 2. Wolna Strefa w Kostomłotach naszym
drugim domem. Edycja 2021.

13.000 zł

Ludowy Uczniowski
Katolicki Klub Sportowy
„LUKKS” Miedziana Góra

Zad. nr 5. Zajęcia szachowe, organizacja turniejów
i rozgrywek szachowych

3.000 zł

Zad. nr 5.Realizacja programów profilaktycznych
poprzez działalność w zakresie upowszechniania
bilarda poprzez prowadzenie szkoleń i organizowanie
turniejów oraz udział w rozgrywkach i turniejach
Stowarzyszenie z Ławęcznej Zad. nr. 6. Przewodnik turystyczny w formie
wydawnictwa drukowanego po Gminie Miedziana Góra

34.000 zł

4.000 zł

UKS Kostomłoty

7.
8.
9.

10.

11.

Stowarzyszenie „Edukacja
i Rozwój”
Koło Gospodyń Wiejskich
„Porzeczaneczki”
w Porzeczu
Gminny Ludowy Klub
Sportowy „Wicher”
w Miedzianej Górze
Gminny Klub Sportowy
„Gród Ćmińsk”

18.905 zł

Zad. nr 3. Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Porzeczu

7.000 zł

Zad. nr 7. Porzeczaneczki przeciwdziałają pandemii
COVID-19

8.000 zł

Zad. nr 9. Przez sport do wielkości

40.000 zł

Zad. nr 8. Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki
nożnej

40.000 zł

Suma

189.905zł
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W dniu 19.05.2021 r. Wójt gminy ogłosił drugi otwarty konkurs ofert, tym razem tylko na
wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień.
Nr
1.

2.

Rodzaj zadania

Środki
na 2021 r.
30.000 zł

Organizacja wypoczynku i zajęć dla dzieci i młodzieży z Gminy Miedziana
Góra związanych z profilaktyką uzależnień pod hasłem „Czynny czas wolny
2021” (półkolonie, wycieczki, rajdy, konkursy)
Organizacja i prowadzenie zajęć kulturalno- sportowo- rekreacyjnych na terenie 30.000 zł
Gminy Miedziana Góra promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób
spędzania wolnego czasu (zawody i turnieje sportowe, konkursy oraz imprezy
plenerowe, kino letnie i rajdy oraz przedsięwzięcia promujące turystykę
i szeroko rozumiana aktywność)
RAZEM

60.000 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionych zadań z zakresu
profilaktyki uzależnień w drugim konkursie ofert w roku 2021 to 60.000 zł.
Zarządzeniem Nr 60/21 z dnia 9 czerwca 2021 r. Wójt powołał pięcioosobową komisję
konkursową do dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań
publicznych w otwartym konkursie ofert. W skład komisji weszło 3 przedstawicieli Wójta oraz
2 przedstawicieli organizacji pozarządowych niebiorących udziału w konkursie ofert. 9
stowarzyszeń złożyło łącznie 9 ofert. 7 ofert zostało rozpatrzonych i ocenionych pozytywnie
otrzymując wsparcie finansowe, zaś 2 oferty nie uzyskały wparcia. Wyniki prac komisji
zatwierdził Wójt.
Środki finansowe w otwartym konkursie ofert zostały rozdysponowane następująco:
Lp.
1.

Nazwa podmiotu
Stowarzyszenie „Aktywny
Ćmińsk”

Nazwa zadania
Kwota wsparcia
Zad. nr 2. Zarażamy Aktywnością- 2021- kontynuacja
9.500 zł
projektu
aktywizującego
mieszkańców
gminy
Miedziana Góra

2.

Stowarzyszenie
Przeciwdziałające
Patologiom Społecznym
„ZDROWY TUMLIN”

Zad. nr 1. Półkolonie w Świetlicy w Tumlinie

3.

Koło Gospodyń Wiejskich
„Macierzanka”
Koło Gospodyń Wiejskich
„Aktywne Babeczki z
Ćmińska”
Stowarzyszenie Wspólny
Cel

Zad. nr 2. Krzewienie tradycji i historii naszej gminy

6.

Stowarzyszenie Sportowa
Akademia Rozwoju

Zad. nr 2. Miedziana Góra na medal- dzień sportu z
SAR-em

7.

Koło Gospodyń Wiejskich
„Porzeczaneczki”
w Porzeczu
Koło Gospodyń Wiejskich
„Bobrzanki” w Bobrzy

Zad. nr 2. Piechotą do lata i z sercem na dłoni

7.500 zł

Zad. nr 1. Bobrzanki z młodzieżą, młodzież z
Bobrzankami

4.000 zł

4.

5.

8.

Zad. nr 1. „Wakacje z Babeczkami- cykl plenerowych
zajęć dla dzieci i młodzieży”
Zad. nr 2. Miedzianogórski Festiwal Filmów
Plenerowych

9.500 zł

Nie przyznano
wsparcia
7.500 zł
13.000 zł

Nie przyznano
wsparcia
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9.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci i Przeciwdziałania
Patologiom Społecznym
PLUSIK

Zad. nr1. Półkolonie „Z Plusikiem zawsze na plusie”
2021

9.000 zł

60.000 zł

Suma

IV
Wszystkie podmioty, których oferty przeszły pozytywnie ocenę formalną
i merytoryczną i uzyskały w obu konkursach środki finansowe, zobowiązane były na podstawie
zawartych umów, po zakończeniu realizacji zadania, rozliczyć je na określonym formularzu
zgodnie z harmonogramem działań i kosztorysem zawartymi w ofercie konkursowej. W obu
konkursach ofert podpisanych zostało 19 umów z 18 stowarzyszeniami na sumę 249.905
zł.
Wszystkie podmioty zgodnie z zawartymi umowami wywiązały się z nałożonego obowiązku
sprawozdawczego.
Zamierzone przez organizacje cele i rezultaty w poszczególnych zadaniach zostały
osiągnięte zgodnie z zapisanymi w ofertach harmonogramami i planami.
V W roku 2021, naznaczonym pandemia COVID-19, organizacje pozarządowe zdecydowały
się również składać oferty w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie. Oferty złożone w tym trybie zakładają realizacje zadań, które
trwają nie dłużej niż 90 dni. Wpłynęły łącznie 2 oferty i obie zostały rozpatrzone pozytywnie,
czego skutkiem było podpisanie 2 umów z dwoma stowarzyszeniami.
L.P.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Dotacja w zł

1.

Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanka”

3.500

2.

Stowarzyszenie Przeciwdziałające
Patologiom Społecznym „ZDROWY
TUMLIN”

Podtrzymywanie tradycji regionu
poprzez opracowanie i wydanie
śpiewnika z piosenkami ludowymi i do
biesiadnego śpiewu
Warsztaty rękodzieła- profilaktyczne
warsztaty familijne

RAZEM

3.500

7.000

Wszystkie podmioty zgodnie z zawartymi umowami wywiązały się z nałożonego obowiązku
sprawozdawczego. Zamierzone przez organizacje cele i rezultaty w poszczególnych zadaniach
zostały osiągnięte.
VI
Współpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywała się na
podstawie Rozdziału IV Rocznego Programu Współpracy i obejmowała m. in. następujące
formy:
1. pracownicy Urzędu Gminy informowali na bieżąco przedstawicieli stowarzyszeń
o możliwościach pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania,
2. pomagali organizacjom pisać wnioski aplikacyjne do innych instytucji
rozdysponowujących środki dla stowarzyszeń,
3. udostępniali sprzęt biurowy i komputerowy oraz zapewniali bezpłatny dostęp do
Internetu dla potrzeb organizacji,
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4. pomagali logistycznie przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych oraz
wyjazdach na różnorodne przeglądy, konkursy i zawody,
5. stowarzyszenia również były stale informowane o możliwościach uczestniczenia
w szkoleniach, konferencjach i warsztatach dla przedstawicieli „trzeciego sektora”,
6. pomieszczenia urzędu (w szczególności sala konferencyjna) udostępniane były
nieodpłatnie na spotkania i zebrania członków stowarzyszeń,
7. do dyspozycji organizacji była i jest strona internetowa Urzędu Gminy oraz konto
Gminy na portalu społecznościowym Facebook, gdzie organizacje mogą bezpłatnie
zamieszczać ogłoszenia i informacje o własnej działalności,
8. Stowarzyszenia mają również możliwość zamieszczania artykułów w miesięczniku
„Głos Miedzianej Góry”.
9. Stowarzyszenia występują w charakterze partnerów Gminy w realizacji zadań ze
środków zewnętrznych i w ich pozyskiwaniu.
Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi były organizowane
spotkania (z powodu pandemii wirusa COVID-19 w systemie indywidualnym lub zdalnym):
- dotyczące trybu i zasad przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert,
- spotkania konsultacyjne i informacyjne w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy
Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
VII
Powyższe sprawozdanie zostało przygotowane jako informacja dla Rady Gminy
Miedziana Góra na temat realizacji Rocznego Programu Współpracy za rok 2021.

Ocena funkcjonowania programu
Kolejny rok realizacji Programu pokazał, że jego wdrożenie uregulowało czytelnie i jasno
współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Dofinansowanie zadań
realizowanych przez organizacje pozarządowe pozwoliło m.in. na:
1. Zrealizowanie wartościowych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, co miało duży
wpływ na promocję Gminy oraz kreowanie jej wizerunku,
2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz udziału w zajęciach sportowych młodych
zdolnych zawodników w wybranych dyscyplinach sportowych,
3. Zmniejszenie zagrożenia uzależnieniami i patologiami wśród dzieci i młodzieży,
poprzez upowszechnianie kultury, fizycznej wśród młodzieży,
4. Zrealizowanie przedsięwzięć o charakterze turystycznym oraz promowanie
atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu.
Dodać również należy, że Roczny Program Współpracy Gminy Miedziana Góra
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego był przedstawiany na szkoleniach dla pracowników samorządów, jako dokument
wzorcowy. Z roku na rok ilość stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zarejestrowanych na
terenie Gminy Miedziana Góra sukcesywnie zwiększa się (obecnie jest to 35 różnych
organizacji), co pokazuje, że przyjmowanie i realizowanie Rocznego Programu Współpracy
w praktyce jest w pełni uzasadnione.
Sporządził: Dominik Słoń
16.02.2022 r.
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