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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY  GMINY RADOMYŚL 

WIELKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI 

   PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO                                    

W ROKU 2017 

 

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

publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 ) Burmistrz   każdego roku zobowiązany 

jest przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.  

        Program  współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 przyjęty został Uchwałą Nr 

  XIX/172/16 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 18 pażdziernika 2016 r. i określał zakres 

zadań przewidzianych do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

         Na wsparcie zadań publicznych gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.odziałalności pożytku 

publicznego i wolontariacie,  z budżetu  gminy Radomyśl Wielki w roku 2017 wydatkowano  środki 

finansowe, które były   wykorzystane  w następujący sposób : 

 

 

1 Na kulturę fizyczna , sport i rekreację zaplanowano kwotę 192 000 zł.  

 

 
         Realizując program, Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłosił w dniu 6 lutego 2017 r. konkurs 

ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w zakresie: 

-   upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, poprzez organizowanie imprez  

    sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, 

-   współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, 

-   rozwój dyscyplin sportowych.  

         Komisja Konkursowa,  powołana przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego  dokonała oceny ofert    

i zawnioskowała o udzielenie dotacji następującym podmiotom :  

 

 1. LKS „RADOMYŚL WIELKI” Radomyśl Wielki      -  51 400zł oraz na sekcję zapasów 4300 zł. 

 2. KS „ATUT” Podborze                                                -  23 800 zł 

 3. LKS „JAMNICA” Dulcza Wielka                              -  23 800 zł 

 4. KS  „MODOREX” Dąbrówka Wisłocka                    -   13 500 zł 

 5. LKS „JANOVIA” Janowiec                                       -   9 400 zł 

 6. LKS „SOKÓŁ”  Partynia                                            -   9 400 zł 

 7. LKS Zdziarzec                                                             -  9 400 zł 

 8. LKS „SPRINT” Żarówka                                             -  9 400 zł 

 9. LKS „ORŁY” Ruda                                                     -  16 800zł 

 10. LKS „APOLLO”  Dulcza Mała                                 -  9 400 zł 

11 .KS Zgórsko -  9400 zł 

         .                                      Ogółem                             190 000 zł.                         

 

W wyniku rozstrzygniętego  konkursu   Burmistrz podpisał umowy ze  Klubami  Sportowymi  na 

realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Przyznaną dotację za poprzedni rok organizacje rozliczyły w terminie. 
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W ramach małych zleceń poza konkursem przyznano kwotę 2000 zł Ludowemu Klubowi Sportowemu 

„Sokół „ Pień na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej ,sportu i rekreacji w 

miejscowości Pień.  

Łącznie na kulturę fizyczną i sport  w 2017 r. wydatkowano  

kwotę 192 000 zł. 

 
Otrzymane środki finansowe wydatkowano na: 

      -  zakup sprzętu sportowego , 

      -  opłaty sędziowskie i trenerskie ,                        

   -  przewóz zawodników                                         

   - opłaty organizacyjne i ubezpieczenie zawodników, rejestracja zawodników, badania 

lekarskie, składki członkowskie itp.                                           

      -  napoje  dla zawodników ,                                    

      -  utrzymanie płyty boiska,                                   

      -  inne koszty/środki piorące, naprawa sprzętu, 

           materiały biurowe, itp./ .  

 

  

                

 2.W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

Na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz z  zakresu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok zaplanowano                      

z budżetu gminy kwotę 5 000 zł. która nie została zrealizowana. 

         

3. W zakresie pomocy społecznej . 

 

           Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 35 osób dorosłych 

dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną  w miejscowości Pień , który. prowadzi  

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” z Dulczy Małej -  w roku sprawozdawczym udzielono dotacji  

572 413,80 zł.  

 

 4. Dotacje  dla  stowarzyszeń i organizacji pozarządowych  biorących 

udział w konkursach otwartych i w trybie „ tzw. małych zleceń „   wynosiły 

kwotę 292 160 zł z tego : 

I. W trybie otwartych konkursów: 

 

1/Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Dulcza Mała . w wyniku otwartego konkursu 

ofert  ogłoszonego dnia 10.07.2017 r. na realizację zadania publicznego 

dotyczącego „Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku szkoły 
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podstawowej w Dulczy Małej dla potrzeb przedszkola terapeutycznego i sali 

rehabilitacyjnej” otrzymało dofinansowanie w kwocie 280 000 zł. 

 

2/ Dnia 23.10.2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert naboru partnera 

spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w obszarze edukacji 

„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy”.Wpłynęła 

jedna oferta Stowarzyszenia  „Nasza Gmina” Dulcza Mała 40 z którą 15 

listopada 2017 r. zawarto umowę o partnerstwie. 

 

II. W trybie małych zleceń. 

 

1/ Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Dulcza Mała 40 otrzymało 8000 zł. dotacji 

celowej na zadanie „ Odbudowa pomnika  upamiętniającego ofiary rabacji 

chłopskiej w Zgórsku w 1846 r.”. 

 

2/ Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki” otrzymało 4160 zł. dotacji 

celowej w ramach zadania „Wyposażenie Klubu Komputerowego dla Seniorów” 

w Radomyślu Wielkim . 

  Łącznie na zadania gminy realizowane przez stowarzyszenia i inne organizacje 

pożytku publicznego wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert wydatkowano 

kwotę 484 160 zł. 
  

 

       

5. Współpraca pozafinansowa. 

 

          Ważną częścią współpracy pozafinansowej jest wsparcie podejmowanych działań przez 

organizacje pozarządowe, oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej przez pracowników 

urzędu. Zainteresowane organizacje otrzymywały merytoryczne wsparcie przy pisaniu 

wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, prowadzone było doradztwo w 

sprawie rozliczania realizowanych zadań.  

 

6.  Podsumowanie. 

 
         Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów.                    

Z jednej strony było to zaangażowanie z drugiej zaś wymierne efekty finansowe, a także wkład nie 

finansowy, czyli głównie praca wolontariuszy. W przedsięwzięciach realizowanych przez organizacje 

pozarządowe w 2017r. uczestniczyły dzieci, młodzież  ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych oraz  mieszkańcy  z terenu miasta i  gminy Radomyśl Wielki.  

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w 2017r. głównie  polegały na 

prowadzeniu całorocznej działalności sportowej dla dzieci i młodzieży uprawiającej takie dyscypliny 
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sportowe jak: piłka nożna, piłka siatkowa,  piłka ręczna, tenis stołowy. Dzieci i młodzież miała 

możliwość uczestniczenia w treningach, jak również w turniejach, które organizowano na terenie 

gminy jak i poza nią. Umożliwiono im w ten sposób rozwój i ukierunkowanie w edukację sportową  

zgodnie z predyspozycjami, talentem oraz zainteresowaniem. Większość uczestników mogła w ten 

sposób rozwijać swoje umiejętności oraz realizować marzenia. Realizowane projekty silnie 

oddziaływały na życie sportowe na terenie gminy i przyniosły zamierzone efekty w doskonaleniu 

rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży Gminy Radomyśl Wielki. 

         Na terenie gminy Radomyśl Wielki działa 13 stowarzyszeń  klubów sportowych zrzeszających 

ponad 400 zawodników, których podstawowym celem statutowym  jest krzewienie kultury fizycznej 

wśród dorosłych oraz dzieci i młodzieży, a także wychowanie przez sport.  

Najbardziej popularną dyscypliną sportową jest piłka nożna, inne dyscypliny również mają 

duże powodzenie wśród młodzieży. Do nich należą: piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, zapasy  

oraz tenis stołowy.     

        Oprócz  wymienionych stowarzyszeń na terenie gminy aktywnie działa 13 Ochotniczych 

Straży Pożarnych oraz 12 innych stowarzyszeń takich jak: 

-  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Radomyskiej w Radomyślu Wielkim, 

-  Stowarzyszenie „NASZA GMINA” z siedzibą w Dulczy Małej, 

-  Stowarzyszenie „NASZE MIASTO RADOMYŚL WIELKI” z siedzibą Radomyśl Wielki  

    ul.  Matuli 3, 

-  Stowarzyszenie  „INICJATYW LOKALNYCH” w Radomyślu Wielkim z siedzibą  

    Radomyśl Wielki ul. Krasińskiego 17 

-  Stowarzyszenie „ZGÓRSKO AKTYWNA WIEŚ” z siedzibą w Podborzu  175, 

-  Stowarzyszenie na RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO w Żarówce, 

-  Stowarzyszenie „ZIEMIA NAD POTOKIEM” z siedzibą w Podborzu 101, 

-  Stowarzyszenie „KU PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Partyni 71A, 

-  Stowarzyszenie „RAZEM dla GMINY RADOMYŚL WIELKI” z siedzibą w Dąbiu 111. 

-  Stowarzyszenie „PRAKTYCZNA PANI” z siedziba w Dulczy Małej 55 

- Stowarzyszenie „IMPULS „w Radomyślu Wielkim 

- Stowarzyszenie „SZKOŁA DLA WSZYSTKICH ‘’z siedzibą w Radomyślu W. ul. Kościuszki 2   

(stowarzyszenie zarejestrowane w 2016 r. przez nauczycieli Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim). 

 

Adresy organizacji pozarządowych są umieszczone na stronie internetowej Gminy tworząc 

tzw. radomyską mapę aktywności sektora pozarządowego. Jej zadaniem jest ułatwianie komunikacji 

między mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, a Urzędem Miejskim. Znajdują się tam 

podstawowe dane  dotyczące organizacji jak: nazwa, adres, informacje są uzupełniane na bieżąco. 

Ze względu na specyfikę mapa aktywności jest  uzupełniana z urzędu i na wniosek 

organizacji. 

             Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Radomyśl  Wielki z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.” 

zostało umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radomyśl Wielki. 

 

Radomyśl Wielki dn. 15 maja 2018r.                                                     

 

   Sporządził : Michał  Sypek                                                                                                          

                      Sekretarz Gminy 

 


