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Program został przyjęty Uchwałą nr OG-BR.0007.49.292.2018 Rady Gminy Gaszowice z dnia  
25 października 2018r. Procedura podjęcia została poprzedzona konsultacjami, które umożliwiły 
zainteresowanym organizacjom czynnie uczestniczyć w procesie tworzenia wytycznych współpracy na 
kolejny rok. Zapisy programu odnoszą się do organizacji pozarządowych wspieranych w trybie ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie mniej jednak w 
gronie organizacji mieszczą się też kluby sportowe, które  
są dotowane w oparciu o uchwałę nr LV/267/10 Rady Gminy Gaszowice w sprawie: określenia 
warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na 
terenie Gminy Gaszowice.  
W ramach realizacji programu Gmina Gaszowice współpracuje z organizacjami pozarządowymi na 
wielu płaszczyznach związanych z szeroko pojętym rozwojem inicjatyw oraz wspieraniem działań na 
rzecz różnych grup społecznych. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu 
zadań własnych Gminy, która zleca ich realizację podmiotom zewnętrznym. Corocznie sporządzane 
sprawozdanie z programu daje obraz wzajemnych relacji samorządu z sektorem pozarządowym, 
weryfikuje zakres wspólnych działań, a także pomaga dostosować je do bieżących potrzeb 
społeczeństwa. Wnioski wyciągnięte ze sprawozdania pozwalają na dobieranie i korygowanie 
kierunków wspólnie realizowanych inicjatyw. 
 
 
W ubiegłym roku na terenie Gminy Gaszowice działały następujące organizacje pozarządowe i grupy 
nieformalne:  
 1. Towarzystwo Śpiewacze „BEL CANTO”  
 2. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej    
 3. Ruch Wspierania Inicjatyw społecznych U’RWIS  
 4. Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz   
 5. Gminny Klub Sportowy „Dąb” Gaszowice   
 6. Klub Sportowy Szczerbice   
 7. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy FENIKS   
 8. Gminny Uczniowski Klub Sportowy LIDER   
 9. Ludowy Klub Sportowy „Zameczek” Czernica  
10. Stowarzyszenie „Sumina” na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska 
11. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „GRONO”  
12. Stowarzyszenie „Szczyrbicko Czelodka” 
13. Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Sołectwa Piece – ISKRA 
14. Stowarzyszenie Przyjaciół Łukowa Śląskiego  
15. Silesian Sanda Club 
16. Stowarzyszenie „Olimp” 
17. Klub Emeryta Barbara w Czernicy  
18. Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Gaszowice 
19. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – oddział Gaszowice 
20. Cztery Ochotnicze Straże Pożarne  
 
 

I. Zakres zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym  
 

Zadania publiczne to zadania związane z zaspokojeniem potrzeb publicznych do realizacji których są 
zobligowane instytucje publiczne. Włączenie organizacji pozarządowych do realizacji tych zadań ma 
na celu wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej. Dzięki zlecaniu zadań III sektorowi, 
realizowane działania wprost zaspokajają potrzeby mieszkańców, które są organizacjom znane, 
niejednokrotnie zgłaszane im przez samych zainteresowanych. Ponadto angażowanie organizacji 
non-profit pozwala na realizację zadań w sposób efektywny i optymalny. 
  
Ustawa bardzo szeroko określa sferę zadań publicznych. Przedkładając ją na grunt Gminy Gaszowice 
na etapie opracowywania programu wskazano 4 obszary działania jako priorytetowe, w których Gmina 
będzie współpracować z trzecim sektorem:  
1) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,   
2) wypoczynek dzieci i młodzieży,  
3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  
 
W wyniku potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji, Rada Gminy mogła wskazać inne niż w/w 
zadania, które wymagały realizacji. Taka sytuacja na przestrzeni roku nie miała miejsca,  
a wymienione obszary współpracy w pełni zaspakajały zakres zadań realizowanych przez organizacje. 



Patrząc na zakres realizowanych zadań spośród wymienionych w Rocznym Programie 
Współpracy można wymienić działania realizowane w zakresie: 

1. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”:  

 Udział zespołów artystycznych w przeglądach i festiwalach krajowych oraz zagranicznych, 

obejmujący w szczególności: udział w konkursach śpiewaczych, koncertach, festiwalach 

muzycznych i innych uroczystościach o podobnym charakterze, 

 organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, a także innych przedsięwzięd służących 

podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji oraz pielęgnowanie polskości, 

 organizowanie spotkao , akcji społeczno – kulturalnych związanych z wydarzeniami 

historycznymi, świętami okolicznościowymi, organizowanie wyjazdów z elementami edukacji 

historycznej, krzewienie tradycji, kultury, poznawanie i propagowanie  tradycji  narodowej, 

tradycji lokalnej, edukacja kulturalna,  

 wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkaoców poprzez organizację różnego rodzaju akcji 

społecznych, festynów o charakterze kulturalnym, pikników tematycznych, itp. 

 organizacja przedsięwzięd mających na celu upowszechnianie tradycji regionalnej. 

2. „Wypoczynek dzieci i młodzieży”:  

 organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gaszowice w 

 formie wycieczek, biwaków, wymian młodzieżowych, rajdów, zlotów, 

 organizacja obozów, 

 wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez organizowanie ich czasu wolnego i  

 wypoczynku,  

 popularyzacja turystyki rowerowej,  

 organizowanie zajęć o charakterze stacjonarnym. 

3. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”  

 organizacja szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, 

 organizowanie ogólnie dostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych pod 

kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów, w tym zajęć o charakterze stacjonarnym i 

wyjazdowym ,  

 organizacja turniejów i obozów sportowych,  

 organizacja sportowych przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców Gminy,         

4. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”: 

 prowadzenie placówek wsparcia dziennego. 

 
 

Większość organizacji jakie działają na terenie Gminy ma charakter sportowy lub kulturalny, co 
przekłada się na dziedziny w których mieszczą się zadania publiczne. Taki „trend” panuje od 
dłuższego czasu, stąd też określenie dziedzin współpracy jest dość jasne, jednak mimo wszystko 
poprzedzone konsultacjami z trzecim sektorem.  

 

II. Formy współpracy 

Roczny Program Współpracy szeroko określa, na jakich zasadach Gmina i podmioty pozarządowe 
będą ze sobą współpracować, wymieniając formy współpracy finansowe i pozafinansowe. Spośród 
dostępnych instrumentów umożliwiających wzajemną współpracę wymienić należy zastosowane 
rozwiązania: 
 
 



1. Ogłaszanie konkursów na realizację zadań publicznych 

W celu zlecenia zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym powinien być stosowany 
tryb otwartego konkursu ofert, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. W naszej Gminie z 
powodzeniem stosuje się ten tryb zlecania zadań. 
Szczegóły dotyczące przeprowadzanych konkursów, każdorazowo zawierane są w ogłoszeniu 
konkursowym. Wójt Gminy, podobnie jak w latach ubiegłych, ogłosił konkursy w oparciu o ustawę o 
pożytku publicznym i o wolontariacie oraz z zakresu współzawodnictwa sportowego, w oparciu o 
uchwałę nr LV/267/10 Rady Gminy Gaszowice. 
W roku 2019 Gmina Gaszowice ogłosiła otwarte konkursy ofert w każdej z priorytetowych dziedzin, 
które zostały wymienione w programie.  
W niektórych konkursach procedury uruchomiono w oparciu o projekt budżetu, ze względu na 
konieczność zachowania terminów realizacji zadań, których bieg rozpoczynał się tuż po nowym roku. 
 
2. Dotowanie przedsięwzięcia z pominięciem procedury konkursowej; tryb „małych” grantów” 

Zapisy ustawy jasno określają, że organ wykonawczy może zlecić realizację zadania publicznego  
z pominięciem otwartego konkursu ofert, z zachowaniem warunków określonych w ustawie (dotyczące 
czasu trwania zadania oraz jego kosztów).  
To narzędzie jest stosowane w Gminie w przypadku krótkoterminowych przedsięwzięć lub 
jednorazowych akcji tj. akcje świąteczne lub tematyczne, jubileusze, rajdy, turnieje sportowe, zajęcia i 
wyjazdy o charakterze sportowym np. na basen, lodowisko.  
  
W roku 2019 Gmina siedmiokrotnie udzieliła wsparcia z pominięciem procedury konkursowej w trybie 
tzw. „małych grantów” dla podmiotów trzeciego sektora na łączną kwotę 13 950,00 zł. 
Ustawa wskazuje na pewne progi dla Gminy – łączna kwota środków przyznanych w trybie małych 
grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań.  
W 2019 r. udział dotacji udzielonych w trybie pozakonkursowym wyniósł 6,77%. 
 
Gmina wzorem lat ubiegłych nie zabezpiecza w budżecie środków „z góry” na realizację zadań  
w trybie „małych grantów”. W praktyce oznacza to, że dopiero w momencie zgłoszenia inicjatywy ze 
strony podmiotu oraz uznaniu przez gminę jej celowości i zasadności uruchomiona zostaje procedura 
zmian w budżecie (o ile jest ona konieczna). Jest to rozwiązanie o tyle praktyczne, że zadania te mają 
charakter krótkoterminowy, czasem nawet jednodniowy i na etapie projektowania budżetu mogą nie 
być znane. Dlatego też w momencie wystąpienia organizacji z taką inicjatywą, Gmina przystępuje do 
procedury określonej w przepisach.   
  
3. Inicjatywy lokalne  

Szczególny rodzaj współpracy, który polega na wspólnej realizacji przedsięwzięć o charakterze 
infrastrukturalnym, społecznym czy też edukacyjnym. W ramach inicjatywy mieszkańcy Gminy 
bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej mogą złożyć wniosek o jej realizację. 
Mechanizm ten przebiega w oparciu o ściśle określone ustawą kryteria, natomiast w 2019r. nie 
realizowano zadań o takim charakterze.  

 
Zlecanie zadań może przybrać formę: 
a) powierzenia – udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania, 
b) wsparcia – udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania. 
Wszystkie umowy jakie Gmina zawarła w roku 2019 z podmiotami trzeciego sektora przybierały formę 
wsparcia, gdzie oferent był zobligowany do wykazania wkładu własnego  
o określonej wysokości. 
 
Oprócz współpracy czysto finansowej opierającej się na „transakcjach pieniężnych”, gmina realizowała 
również współpracę pozafinansową opisaną w Rocznym Programie Współpracy, która jest tak samo 
ważna i pozwala w prawidłowy sposób funkcjonować organizacjom.  
 
Współpraca dokonywała się przede wszystkim poprzez: 
 
a) wzajemne informowanie się o kierunkach planowanej działalności i współdziałanie w celu 

ujednolicenia i harmonizowania tych kierunków – corocznie władze gminy starają się spotykać  
z przedstawicielami środowiska III sektora, by omówić kierunki działań oraz wyznaczyć priorytety 
na kolejny rok, natomiast zakres współpracy jest też omawiany na bieżąco w miarę potrzeb, 
poprzez bezpośredni kontakt mailowy czy telefoniczny z organizacjami. Szczególnym momentem 
omawiania planów jest właśnie czas przygotowywania programu. 



 
b) konsultowanie z podmiotami programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

statutowej działalności tych organizacji - gmina przeprowadziła konsultacje w odniesieniu  
do 19 projektów uchwał, które wymagały takiej procedury oraz mogły w jakikolwiek sposób 
dotyczyć statutowej działalności organizacji działających na terenie gminy Gaszowice, 

 
c) szeroko rozumiana promocja działalności organizacji pozarządowych poprzez umożliwienie 

organizacjom pozarządowym publikowania istotnych wiadomości, komunikatów w gazecie lokalnej 
oraz na stronie internetowej Gminy - na bieżąco zarówno na stronie internetowej Gminy, profilu 
facebookowym oraz w lokalnej gazetce zamieszczane są informacje dotyczące działań 
prowadzonych przez stowarzyszenia, 

 
d) udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się  

o dofinansowanie z innych źródeł – w 2019 r. organizacje nie wykazały potrzeby uzyskania takich 
rekomendacji. 

 
e) doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom, np. w przygotowaniu 

projektów i pisaniu wniosków – pomoc tego rodzaju dotyczy różnych organizacji wyrażających taką 
potrzebę również klubów sportowych.  

 
f) organizacja otwartych spotkań pomiędzy organizacjami a przedstawicielami Gminy 

w zakresie prowadzonej przez organizacje działalności statutowej – w 2019 r. zorganizowano 1 
takie spotkanie. 

 
g) przekazywanie informacji o możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych – Gmina 

na bieżąco informuje i przekazuje informacje o dostępnych grantach, konkursach oraz innych 
formach wsparcia, z którego podmioty te mogą skorzystać.  

 
h) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach 

Komisji Rady Gminy, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień 
związanych z profilem działalności tych organizacji,   

 
i) użyczanie pomieszczeń na działalność statutową– większość organizacji działających na terenie 

gminy ma siedzibę w pomieszczeniach lub budynkach będących własnością gminy lub jej 
jednostkach:   
- kluby sportowe, a w głównej mierze te, które korzystają z boisk piłkarskich posiadają 
 zawarte umowy użyczenia obiektów z gminą;, 

 - stowarzyszenie Sumina prowadzi na terenie gminy pięć placówek wsparcia dziennego i również 
 na tę okoliczność posiada zawarte umowy użyczenia w zależności od lokalizacji, 

 - Ochotnicze Straże Pożarne również na podstawie umów korzystają z budynków gminnych, 
 - stowarzyszenia z branży kultury korzystają z obiektów lub pomieszczeń stanowiących własność 

gminy, w zależności od zgłaszanych potrzeb i możliwości. 
 
j) promowanie przekazywania 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego działające na terenie 

gminy- na terenie Gminy wskazać można 3 organizacje posiadające statut OPP, organizacje te 
mają możliwość zamieścić ogłoszenie o przekazaniu 1% w gazetce oraz na stronie Gminy. 
Szersze działania dotychczas nie były prowadzone.  
 

k) obejmowanie na wniosek organizacji Patronatem Wójta wydarzeń organizowanych przez  
te podmioty, w odpowiedzi na ich inicjatywę. 

 
III. Komisja Konkursowa   
 
Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs powinien powołać komisję konkursową  
w celu opiniowania złożonych ofert.   
Głównym zadaniem komisji jest przede wszystkim dokonanie formalnej i merytorycznej oceny 
przedłożonych wniosków oraz zaproponowanie podziału środków finansowych dla poszczególnych 
oferentów. Do członków komisji szerokie zastosowanie mają przepisy KPA dotyczące wyłączenia 
pracownika, co w praktyce oznacza, że żadna z osób oceniających oferty nie może pozostawać  
w stosunku prawnym z organizacją ubiegającą się o dotacje.  
Tryb postępowania komisji oraz jej skład jest każdorazowo określany w drodze Zarządzenia Wójta. 
Celem zachowania pełnej bezstronności oraz jawności postępowania przed każdym konkursem został 
przeprowadzony nabór do Komisji spośród przedstawicieli trzeciego sektora, jednak w zeszłym roku 



pomimo kilkakrotnie ogłoszonej procedury żadna z organizacji działających na terenie Gminy nie 
zgłosiła zainteresowania w tymże temacie.  
 
IV. Nakłady finansowe przewidziane na realizację programu    
 
Zgodnie z uchwalonym programem współpracy łączna pula środków zaplanowanych na realizację 
zadań publicznych wyniosła co najmniej 225 320,00 zł.  W samym programie kwota ta ma charakter 
przypuszczalny oraz szacunkowy i daje organizacjom ogólny obraz środków, jakie mają do dyspozycji 
na realizację konkretnych przedsięwzięć.  
Rzeczywisty rozkład udzielonych dotacji kształtuje się następująco: (konkursy i granty) 
- 855 – Rodzina – Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej (dot. placówek wsparcia dziennego ) – 
130 000,00 zł.  
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (dot. wypoczynku dzieci i młodzieży) –8 500,00 zł.  
- 921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dot. zadań  zakresie kultury) – 44 900,00 zł.  
- 926 – Kultura Fizyczna – (dot. zadań z zakresu sportu realizowanych w trybie ustawy o pożytku 
publicznym i o wolontariacie 22 620,00 zł. 
Łącznie na potrzeby dotacji w ramach programu współpracy Gmina przeznaczyła kwotę 206 020,00 
zł.  
Dla klubów sportowych ( nie podlegających programowi współpracy)  w ramach konkursów na 
podstawie Uchwały Nr LV/267/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 21 października 2010 r. Gmina 
udzieliła dotacji w kwocie 221 000,00 zł. 
 
W roku 2019 Gmina udzieliła 2 pożyczek dla organizacji: 

 Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS w kwocie 8 250,00 zł na 
realizację zadania „ Utopek prawi co gadały baby” 

 Stowarzyszenie Działań Lokalnych SPICHLERZ w kwocie 15 000,00 zł na realizacje zadania 
„Odnaleziony pamiętnik Theresy Devrient”. 

Pożyczki te zostały spłacone w 2019 r.  
 

 
Wykaz dotacji udzielonych w roku 2019 r. : 
 
Łącznie w roku 2019 udzielono 28 dotacji wg poniższego rozbicia.   
 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 
ilość udzielonych dotacji: 11 na kwotę 192 070,00zł 
 
 

 Stowarzyszenie Sumina – 130 000,00zł.- piecza zastępcza - działalność świetlic. 

 Gminny Klub Sportowy „Dąb” Gaszowice – 1 500,00zł. (dotacja przeznaczona na pokrycie 
kosztów opłat statutowych w związku z prowadzonymi rozgrywkami ligowymi sekcji skata). 

  Stowarzyszenie „Olimp”- dotacja w kwocie 3.500,00 zł przeznaczona dla uczniów SP Czernica 
na wyjazdy na basen, lodowisko do parku linowego oraz na sanki 

 Chór Bel Canto – 10 000,00zł. (przejazdy na występy, koncerty, organizacja warsztatów 
muzycznych).  

 Stowarzyszenie „Szczyrbicko Czelodka” – 3 000,00 zakup strojów ludowych dla członków 
zespołu. 

 ZHP Chorągiew Śląska (kultura) – 4.000,00 zł (dotacja przeznaczona na organizację 
obchodów uroczystości państwowych, świąt okolicznościowych, festiwali, zbiórek, rajdów 
itp..).  

 Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz – 6 100,00 zł. ( Dawno, dawno… 200 lat temu w 
Czernicy, czyli noc muzeów. 

  Gminny Uczniowski Klub Sportowy LIDER – 10 970,00 zł. (organizacja zajęć sportowych w 
postaci  wyjazdów na basen dla uczniów szkół z terenu gminy: SP Gaszowice, ZSP 
Szczerbice,  – koszty transportu, wynajem basenów oraz obsługa instruktora)-projekt MSiT. 

  ZHP Chorągiew Śląska (wypoczynek) – 5 000,00zł (organizacja obozów harcerskich – 
wyżywienie, materiały animacyjne, programowe, koszty transportu).  

 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów GRONO – dotacja przyznana na kwotę 8.000,00 zł 
została wykorzystana na organizowanie różnorakich spotkań tematycznych, mający na celu 
nawiązanie współpracy wielopokoleniowej, cykl pogadanek, zorganizowanie biesiady 
górniczej, wycieczki o charakterze kulturoznawczym. 



  Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Sołectwa Piece – ISKRA - dotacja w kwocie 
10 000,00zł. Realizowane zadanie: „Obrzędy i zwyczaje świąt Wielkanocnych w kulturze 
polskiej i czeskiej” -integracja mieszkańców sołectwa poprzez zorganizowanie konkretnych 
spotkań i wyjazdów tematycznych poświęconych tradycjom Wielkanocnym. 
 

Zadania  publiczne realizowane w formie „ małych grantów: art. 19a 
 ilość udzielonych dotacji: 7 na kwotę 13 950,00zł 
 

 Gminny Uczniowski Klub Sportowy LIDER dotacja 2 000,00zł „Doskonalę jazdę na łyżwach”  
(w ramach zadania zorganizowano cykl wyjazdów na lodowisko dla dzieci z trzech szkół (SP 
Gaszowice, ZSP Szczerbice, Gimnazjum Piece) 

 Gminny Uczniowski Klub Sportowy LIDER dotacja 2.500,00zł „Coraz lepiej pływam” – 
zorganizowano 5 wyjazdów uczniów na basen. 

 OSP Czernica „ Strażacki obóz wypoczynkowy” dotacja 2 000,00zł – wyjazd do Wapienicy dla 
40 dzieci. 

 Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS dotacja 2800,00zł (zadanie polegało na 
zorganizowaniu kolejnej edycji Rodzinnego Rajdu Rowerowego w połaczeniu z rocznicą 10 lat 
działalności stowarzyszenia). 

 OSP Gaszowice - przyznana dotacja w kwocie 1 500,00 zł na cykl spotkań o charakterze 
wypoczynkowym ,pogadanki, wyjazd do Muzeum ognia, pokazy sprawności strażackiej. 

 Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych URWIS – przydzielono kwotę 1000,00zł., (organizacja 
corocznej edycji Mikołaja dla dzieci).  

 Gminny Uczniowski Klub Sportowy LIDER – pn. „ Łyżwy to moja pasja” dotacja w kwocie 
2150,00 zł w ramach kontynuacji nauki jazdy na łyżwach– w zadaniu uczestniczyli uczniowie 
ze szkół ZSzP Szczerbice, SP Gaszowice, i SP Piece. Ze środków dotacji wydatkowano min. 
wstęp, transport na lodowisko, wynagrodzenie dla opiekunów  . 

 
 
 
Konkursy  dla klubów na podstawie Uchwały Nr LV/267/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 21 
października 2010 r : ilość udzielonych dotacji: 10 – 221 000,00zł.  
 
-  Klub Sportowy Szczerbice  -  przyznana dotacja w I edycji to 18 000,00 zł , II edycja to 22 000,00 zł 

- (koszty bieżącego funkcjonowania klubu – opłaty  statutowe,  delegacje sędziowskie, 
wynagrodzenia gospodarza oraz trenerów, sprzęt sportowy,  utrzymanie boiska.. itp.). 

-  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Feniks -  16 000,00zł. (koszty bieżącego funkcjonowania klubu 
–  opłaty statutowe, koszty transportu zawodników oraz sprzętu, wynagrodzenia trenera, sprzęt
 sportowy itp.).  

-  Gminny Klub Sportowy Dąb Gaszowice –  przyznana dotacja w I edycji na kwotę 42 000,00 zł. oraz  
II edycja w kwocie 36 750,00 zł (koszty bieżącego funkcjonowania klubu – opłaty statutowe, 
delegacje sędziowskie, wynagrodzenia gospodarza oraz trenerów, sprzęt sportowy, utrzymanie 
boiska...itp.).     

-  Ludowy Klub Sportowy Zameczek Czernica – Dotacja  I edycja-  33 000,00 zł., dotacja – II edycja 
dotacji w kwocie 36 750,00 zł  (koszty bieżącego funkcjonowania klubu – opłaty statutowe, 
delegacje sędziowskie, wynagrodzenia gospodarza oraz trenerów, sprzęt sportowy, utrzymanie 
boiska...itp.).  

-  Silesian Sanda Club (prowadzenia zajęć z zakresu sztuk walki dla dzieci i dorosłych), dotacja 
wyniosła 5 000,00 zł. Dotacja II edycja 1 500,00zł  

- Gminny Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”- sekcja tenisa stołowego ( koszty bieżące utrzymania : 
wynagrodzenie trenera, licencje opłaty startowe, transport na zawody ) - dotacja 10 000,00zł. 

 
V. Ocena realizacji programu 
 
Program jest kluczowym narzędziem rozwoju współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. 
Jako akt prawa lokalnego ma on charakter formalny, a jego realizacja jest obowiązkiem organów 
wykonawczych. Kluczem do współpracy nie jest sam program, jednak proces jego powstawania oraz 
formy współpracy dające mierzalne efekty jego wykonania.  
Ocena programu jest nierozerwalnie związana z zasadą efektywności, a program jest tylko 
narzędziem współpracy, w którym należy ocenić cele jakie miały zostać osiągnięte w wyniku 
zastosowania form i sposobów współpracy. Dokonanie tzw. Samooceny Programu daje obraz 
realności funkcjonowania trzeciego sektora z jednostką samorządu jaką jest Gmina.    
Raport z realizacji programu stanowi więc materiał wyjściowy do prac nad programami w latach 
następnych.  



Program współpracy określa konkretne wskaźniki jego realizacji, czyli mierzalne i policzalne efekty 
współpracy środowiska pozarządowego z samorządowym:  
 
a) liczba organizacji pozarządowych wyrażających wolę podjęcia współpracy z Gminą w zakresie 

realizacji zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności -  20 
b) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne: 13 ( za wyjątkiem klubów 

sportowych dotowanych w innym systemie) ,  
c) ilość zrealizowanych zadań publicznych we współpracy z organizacjami: łącznie zawarto 18 umów 

(za wyjątkiem klubów sportowych dotowanych w innym systemie).  
d) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizacje tych zadań: 

206.020,00 zł – wartość ta odnosi się tylko do zadań realizowanych w trybie pożytku publicznego. 
Prócz tej kwoty kolejne 221.000,00 zł. Gmina przeznaczyła dla klubów sportowych 
uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych pod szyldem Polskich Związków Sportowych.  Dla 
wszystkich organizacji pozarządowych Gmina przeznaczyła kwotę rzędu  427 020,00zł  

e) wielkość środków zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań 
publicznych: wkład finansowy zaangażowany w zadania publiczne na poziomie 53 803 zł. 
Stanowią one wydatki poniesione jako bezpośrednio współfinansując zadanie i dotyczą kosztów 
ujętych w budżecie projektu. Oprócz tego organizacje angażują jeszcze wkład w postaci rzeczowej 
bądź też osobowej, który w ubiegłym roku wyniósł 19 659,00zł. 

f) liczba beneficjentów uczestniczących w realizowanych przez organizacje przedsięwzięciach 
finansowanych/ współfinansowanych przez Gminę ; 
Na podstawie przedłożonych sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań szacuje się, że objęły 
one grupę ponad 3 000 osób jako odbiorców bezpośrednich, poza tym można jeszcze 
wyszczególnić grupę adresatów pośrednich, do których również docierał przekaz stanowiący 
merytorykę ofert.  

g) liczba skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji : 19  

h) liczba zrealizowanych inicjatyw społecznych:   - 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
 


