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Działając zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019r. poz. 688) -  przedkładam informację 

z realizacji Programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zwanego 

dalej „Programem”. Program przyjęty został Uchwałą Nr XLVI.218.2017 Rady Gminy 

Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy 

Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2018 roku. Projekt Programu został poddany pod 

konsultacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie oraz Uchwały Nr XLVIII/215/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 

09 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów. Adresatem konsultacji 

społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność 

statutową na terenie Gminy Rząśnik.

Celem głównym Programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności 

w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wsparcie 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W Programie zaplanowano, że współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami odbywać się będzie w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, 

w szczególności w zakresie:

1) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;

2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Za zagadnienia priorytetowe w 2018r. zostały uznane przedsięwzięcia z zakresu:

1) wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych,

2) wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy,

3) upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży;

4) wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

5) wspieranie inicjatyw integracyjnych i obywatelskich.



Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy na realizację 

Programu w 2018r. wynosiła 90.000,00 zł.

Program był realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami przez poszczególne stanowiska pracy, odpowiedzialne za dany zakres działań, 

w szczególności poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie 

wykonywania zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Współpraca finansowa polegała na udzielaniu podmiotom: dotacji celowych na 

realizację zadań własnych w formie zlecania realizacji zadań publicznych w trybie 

otwartego konkursu ofert. Program przewidywał również możliwość zlecenia realizacji 

zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w art. 19a ustawy, 

jednak żadna z organizacji nie skorzystała z tej możliwości.

Podczas oceniania ofert organizacji pozarządowych komisje konkursowe oceniały 

oferty organizacji według niżej podanych kryteriów:

-  Proponowane działania( skala działań, ich adekwatność do zidentyfikowanego problemu 

i potrzeb adresatów projektu, planowane metody, realność wykonania),

-  Planowane rezultaty (realność, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, 

oddziaływanie społeczne),

-  Kosztorys (adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność 

przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność 

rachunkowa, niefinansowy i finansowy wkład własny wnioskodawcy),

-  Posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, w tym dotychczasowa 

współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - ewentualne opinie 

i rekomendacje.

W 2018r. ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Rząśnik:

-  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rząśnik,

-  w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym gminy Rząśnik.

Realizacja zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

W dniu 23 lutego 2018r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik 

w 2018r. W ramach konkursu ofertę złożył Wiejski Klub Sportowy „Rząśnik” z siedzibą



w Rząśniku. W wyniku postępowania konkursowego w dniu 21 marca 2018r. podpisano 

umowę o realizację zadania publicznego, w której ustalono termin realizacji zadania na okres 

od 21 marca do 31 grudnia 2018r. na kwotę dotacji w wysokości 80 000 zł.

W ramach prowadzonego zadania zostały osiągnięte następujące rezultaty:

-  80 treningów seniorów;

-  25 meczy ligowych seniorów;

-  11 meczy kontrolnych seniorów;

-  80 treningów juniorów;

-  20 meczów ligowych juniorów;

-  7 meczy kontrolnych juniorów;

-  120 treningów młodzików;

-  20 meczy ligowych młodzików;

-  15 meczy sparingowych młodzików;

-  60 treningów orlików;

-  wzrost poziomu integracji społecznej;

-  podniesienie umiejętności 

interpersonalnych;

-  poprawa umiejętności 

komunikacyjnych;

-  zwiększenie poczucia własnej wartości;

-  wzrost pewności siebie i poziomu 

samooceny;

-  zwiększenie sprawności fizycznej osób 

ćwiczących;

-  kształtowanie postaw aktywności 

społecznej;

-  promocja gminy Rząśnik.

Rozliczenie wydatków Wiejskiego Klubu Sportowego „Rząśnik”

Rodzaj kosztów

Koszt całkowity

z dotacji

z innych 

środków 

finansowych

Wynagrodzenie trenerów 26 400,00 zł 0,00 zł

Wynagrodzenie opiekuna 

medycznego
3 695,00 zł 0,00 zł

Opłaty statutowe na rzecz MZPN 1 150,00 zł 0,00 zł

Opłaty sędziowskie 6 700,00 zł 0,00 zł

Badania lekarskie zawodników 4 400,00 zł 0,00 zł

Transport zawodników 26 350,00 zł 0,00 zł

Zakup piłek 968,58 zł 872,33 zł

Zakup bluz treningowych 550,00 zł 210,26 zł

Zakup getr piłkarskich 344,77 zł 0,00 zł

Zakup akcesoriów treningowych 1 044,85 zł 0,00 zł



Obsługa księgowa zadania 4 950,00 zł 0,00 zł

Opłaty bankowe 430,80 zł 0,00 zł

Ubezpieczenie zawodników 3 016,00 zł 0,00 zł

Razem: 80 000,00 zł 1 082,59 zł

Aktywizacja ludzi starszych w środowisku lokalny m

W dniu 24 kwietnia 2018r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku 

lokalnym Gminy Rząśnik. Złożono dwie oferty: Stowarzyszenia „Klub Srebrnego Wieku” 

oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Porządzia. W wyniku postępowania konkursowego podpisano 

dwie umowy na realizację ww. zadania: ze Stowarzyszeniem „Klub Srebrnego Wieku” na 

kwotę 7 000 zł oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Porządzia na kwotę 3 000 zł. Obydwa 

zadania były realizowane w okresie od 22 czerwca do 15 grudnia 2018r.

W ramach prowadzonego zadania przez „Klub Srebrnego Wieku” zostały osiągnięte 

następujące rezultaty:

-  dwa wyjazdy na występy artystyczne,

-  dwa wyjazdy na wycieczkę krajoznawczą,

-  organizacja i przygotowanie spotkania integracyjnego,

-  wzrost poziomu integracji i zwiększenie aktywności ludzi starszych,

-  odnawianie i propagowanie zanikających obrzędów, tradycji regionalnych i rodzimego 

folkloru,

-  poprawa kondycji psychofizycznej, poczucia wartości i akceptacji społecznej wśród ludzi 

starszych,

-  integracja pokoleniowa,

-  podniesienie umiejętności interpersonalnych,

-  zwiększenie motywacji do działania,

-  zdobycie nowych kontaktów i nowej wiedzy,

-  szeroko rozumiana promocja kultury, historii i folkloru.



Rozliczenie wydatków Stowarzyszenia „Klub Srebrnego Wieku”

Rodzaj kosztów

Koszt całkowity

z dotacji

z innych 

środków 

finansowych

Wyjazdy na występy artystyczne i 

wycieczkę krajoznawczą
4653,06 zł 11,94 zł

Organizacja uroczystego 

integracyjnego spotkania
2 346,94 zł 0,00 zł

Razem: 7 000,00 zł 11,94 zł

W ramach prowadzonego zadania przez Stowarzyszenie Przyjaciół Porządzia zostały 

osiągnięte następujące rezultaty:

-  osiem wyjazdów na basen dla 10 osób starszych obejmujących aqua-aerobik;

-  wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki;

-  promocja aktywności ruchowej;

-  integracja mieszkańców gminy Rząśnik poprzez wspólnie spędzony czas i rekreację 

sportową;

-  wzmocnienie zachowań i postaw prozdrowotnych;

-  umożliwienie nauki pływania oraz jej doskonalenie;

-  umiejętność planowania i organizowania czasu;

-  możliwość zaprezentowania wykluczeniem społecznym;

-  pozytywny wpływ na aktywizację społeczną i osobistą;

-  promocja gminy Rząśnik.

Rozliczenie wydatków Stowarzyszenia Przyjaciół Porządzia

Rodzaj kosztów

Koszt całkowity

z dotacji

z innych 

środków 

finansowych

wolontariat

Koordynator zadania 358,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wynagrodzenie instruktora 1 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wejściówki 640,00 zł 8,00 zł 0,00 zł



Przewoźnik 802,00 zł 5,17 zł 0,00 zł

Obsługa księgowa projektu 0,00 zł 0,00 zł 300,00 zł

Razem: 3 000,00 zł 13,17 zł 300,00 zł

Udzielone dotacje dla organizacji pozarządowych

Podmiot dotowany Rodzaj Kwota dotacji

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik

Wiejski Klub Sportowy „Rząśnik” Wsparcie realizacji zadania 80 000 zł

aktywizacja ludzi starszych w środowisku lokalnym gminy Rząśnik

Stowarzyszenie „Klub Srebrnego 

Wieku”
Wsparcie realizacji zadania 7 000 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Porządzia
Wsparcie realizacji zadania 3 000 zł

Dotacje na zadania zostały w pełni rozliczone a sprawozdania końcowe zatwierdzone. 

W 2018r. nie zlecano -  organizacjom pozarządowym oraz innym podmiojom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego -  realizacji zadań 

pozakonkursowym.

Opracował: Paweł Abramczyk -  Zastępca Wójta


