
 

     SPRAWOZDANIE 

                      Z REALIZACJI  PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW 

                       Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  PROWADZĄCYMI     

                                   DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

                     ZA 2014 ROK

                                          
 Staszów:  29 kwietnia 2015r.



Sprawozdanie

      z realizacji  Programu Współpracy Gminy Staszów 

                                 z organizacjami pozarządowymi za  2014 r.

I. Wprowadzenie

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U.  z 2014  r.,  poz. 1118 z późn. zm.)
organ wykonawczy jednostki  samorządu terytorialnego,  nie później  niż  do dnia 30
kwietnia  każdego  roku  jest  zobowiązany  przedłożyć  organowi  stanowiącemu
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

Gmina Staszów  w 2014 roku współpracowała z organizacjami pozarządowymi
realizując program współpracy,  który został  przyjęty uchwałą Nr XVII/160/11 Rady
Miejskiej    w Staszowie  dnia 29 listopada 2011 r. na lata 2012 - 2015.
   Przyjęty  program,  zgodnie  z  uchwałą Nr  LXXVII/679/10  Rady  Miejskiej
w  Staszowie z dnia  19  października  2010r.  r.  został  poprzedzony  konsultacjami
społecznymi. Zarządzeniem Nr 194/11 z  dnia  14 listopada 2011  Burmistrz  Miasta
i Gminy Staszów przyjął projekt Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Staszów
z  organizacjami  pozarządowymi  w  celu  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych.
Organizacje  pozarządowe  zostały  zaproszone  do  udziału  w  konsultacjach poprzez
przekazanie informacji na  stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
gdzie  swoje opinie  i  wnioski  do  projektu uchwały mogły wnieść  poprzez  pobranie
"Formularza  konsultacji"  i  przesłanie  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.

       Wieloletni  program  stanowi  wzajemny  obszar  partnerski  dla  organizacji
pozarządowych i  innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
wyrażających  wolę  współpracy   w  działaniach  na  rzecz  naszej  Gminy  i  jego
mieszkańców,  a  celem  programu  jest  zwiększenie  lokalnej  aktywności  społecznej,
poprawa  jakości  życia  mieszkańców  poprzez  lepsze  zaspakajanie  ich  potrzeb
społecznych oraz kształtowanie  demokratycznego ładu społecznego  w środowisku
lokalnym.
Współpraca Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku opierała się
na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji
oraz jawności, i przebiegała  w dwóch formach: współpracy o charakterze finansowym
oraz  o charakterze pozafinansowym. 

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. z 2014 r.   poz.
715  z późn. 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
dnia  04  lutego  2011 roku w  sprawie  określenia  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  uprawiania
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. 

II.  WSPÓŁPRACA FINANSOWA

Współpraca finansowa  Gminy  Staszów w  roku   2014 r   z  organizacjami
pozarządowymi   polegała   na  zlecaniu  realizacji  zadań  publicznych w  trybie
konkursowym oraz  z pominięciem otwartego konkursu  w formie   wspierania zadań
i  udzieleniem dotacji na ich realizację.

     W roku 2014 z  ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów ogłoszono  jeden otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych Gminy Staszów do wykonania przez organizacje
pozarządowe. Do  opiniowania  złożonych  projektów  Burmistrz,  zgodnie  z  ustawą
powołał  Komisję  Konkursową  i  przyjął   regulamin  pracy  tej  komisji.  W  wyniku
ogłoszonego konkursu wpłynęło  łącznie 33 oferty od  24 podmiotów.  Po
przeprowadzonej  procedurze  konkursowej  na  podstawie  wyników  prac  Komisji
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów- zarządzeniem przyznał dotacje na dofinansowanie
28  zadań  publicznych  na  które  zawarł  umowy,  zlecając  ich  wykonanie  dla  22
organizacji pozarządowych. Z 33 ofert, które wpłynęło na ogłoszony otwarty konkurs:
jedna  oferta  była  nieważna,  jedna  oferta  posiadała  braki  formalne  a  trzy  oferty
otrzymały negatywną ocenę komisji konkursowej. 

Również na podstawie art. 19a tej ustawy wpłynęło sześć ofert na realizację
zadań  publicznych.  Burmistrz  uznając  celowość  wykonania  tych  zadań  dla  Gminy
Staszów i  posiadając zabezpieczenie finansowe przyznał dotacje  zawierając  6 umów
z 5 podmiotami w trybie pozakonkursowym.

 Łącznie  w trybie  otwartego konkursu i  w trybie  pozakonkursowym  zadania
w 2014 roku realizowane były w niżej wymienionych obszarach  w ramach których
wydatkowano:
1. Turystyka i krajoznawstwo- 5 000 zł. na 2 zadania;
2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - 7 000 zł. na 1 zadanie;
3. Promocja  i organizacji wolontariatu  - 4 000 zł. na 1 zadanie;
4. Przeciwdziałanie uzależnieniom  -  zwalczanie narkomanii  - 4 000zł. na 1 zadanie;
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom – zwalczanie alkoholizmu – 46 500 zł. na 19 zadań;
6. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej-
    4 000 zł. na  1 zadanie;
7. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 23 000 zł.
    na 5 zadań;
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 9 000zł. na 4 zadania;



W ramach tych obszarów  przyznano i przekazano  dotację na  34 zadania na
łączną  kwotę  102.500,00 zł. Zadania te realizowało 28 podmiotów w tym:  Fundacja
Aktywizacji  i Rozwoju Młodzieży w Sielcu  -  3 zadania,  Klub Sportowy KORAB OSiR
Staszów – 3 zadania; Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "TALENT" w Staszowie - 3
zadania,  Staszowskie  Towarzystwo  Kulturalne -  2  zadania,  Stowarzyszenie  Klub
Sportowy „SIATKARZ” Staszów w Staszowie – 2 zadania   i Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Parafii Koniemłoty „PRZYSZŁOŚĆ” w Koniemłotach - 2 zadania.
Podmioty te zrealizowały wszystkie zadania publiczne  zlecone przez Gminę Staszów
i wykorzystały przekazaną  im dotację  w 100%.   

Poniższe tabel  nr 1 i nr 2 przedstawiają  nazwy zadań i  podmioty, którym zlecono
zadania publiczne wraz z kwotami przyznanych dotacji na ich realizację: 

1. Zadania z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z konkursu:

L. p.
                  
                        Nazwa zadania   Nazwa  podmiotu

 Przyznana 
 kwota 
dotacji w zł.

1
 Organizowanie rajdów rowerowych 
szlakami 
  turystycznymi, rajdów okolicznościowych  
  po  ziemi  staszowskiej 

  PTTK Oddział  
 w Sandomierzu  

 2 000,00  

2
 Turystyka i rekreacja w Gminie poprzez     
 Nordic  Walking  KS KORAB OSiR Staszów 3 000,00

3
 
 Lokalny Program Stypendialny Korab dla   
 dzieci i młodziezy z Gminy Staszów

Fundacja VIVE SERCE 
DZIE CIOM 
w Kielcach 7 000,00

4
  Lokalny program Grantowy dla Młodzieży 
  „MANIA DZIAŁANIA”

Fundacja Aktywizacji 
i Rozwoju Młodzieży
 w Sielcu

   4 000,00

5
   
  Program „Działaj Lokalnie IX”  
   

Fundacja Aktywizacji 
i Rozwoju Młodzieży
 w Sielcu    4 000,00

6
 
 Sobótka Świętojańska w Kurozwękach

Ochotnicza Straż Pożarna w
Kurozwękach

                 
      3 000,00

7

 
  EKO FESTYN – wspieranie działań   
 społecznych i inicjatyw obywatelskich

Stowarzyszenie Aktywności
Lokalnej „Dolina Kacanki” 
Wiązownica Kolonia   
  Nr  90

1 000,00

8  Profilaktyka  przez sport i rekreację           
 w Gminie Staszów

Kielecki Klub Karate 
KYOKUSHIN                        
w Kielcach

2 000,00

9  Profilaktyka  przez sport i rekreację           
 w Gminie Staszów

ULKS„Gimsport” przy 
Gimnazjum Nr 1 
 w Staszowie

2 000,00

10  Profilaktyka  przez sport i rekreację           
  w Gminie Staszów

Ludowy  Zespół Sportowy 
"Tabu Kopanina"                 
w Kopaninie

1 000,00

11  Profilaktyka  przez sport i rekreację           
  w Gminie Staszów

 UKS  "Dwójka"  przy ZS - 
PSP Nr 2  i Gim. Nr 2          
w Staszowie

2 000,00



12  Profilaktyka  przez sport i rekreację           
  w Gminie Staszów

Ludowy Zespół  Sportowy 
Dobra-Podmaleniec             
w Dobrej

     1 000,00

13
 Profilaktyka  przez sport i rekreację           
  w Gminie Staszów

Ludowy Zespół Sportowy 
Wola Osowa 1 200,00

14
 Profilaktyka  przez sport i rekreację           
  w Gminie Staszów

Stowarzyszenie KS Siatkarz
w Staszowie 3 000,00

15
 Organizowanie profilaktyki zdrowotnej w   
 tym pomoc ludziom dotkniętych  
chorobami   
 przewlekłymi na terenie Gminy Staszów     
 - dla Staszowskich  Amazonek

Świętokrzyski Klub 
"AMAZONKI" Filia               
w Staszowie

 
   3 000,00

16 Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu i Turniej 
Drużyn Ratowniczych w szkołach  Gminy 
Staszów

Świętokrzyski Oddział 
Okręgowy PCK Kielce      1 000,00

17
 „Dorośli - Dzieciom" - gminna impreza  
kulturalno - rekreacyjna dla dzieci.

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Twórczych "TALENT"          
w Staszowie

 
    6 000,00

18
 Dofinansowanie do wypoczynku letniego 
-wakacje 2014

Stowarzyszenie Razem dla 
edukacji powiatu 
staszowskiego w Staszowie

 
    4 000,00

19
 Aktywizacja 50+ poprzez kulturę, sport       
 i integrację międzypokoleniową.

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Twórczych "TALENT"          
w Staszowie    2 000,00

20 Organizacja i pomoc rzeczowa – żywność 
dla rodzin potrzebujących

Stowarzyszenie Świętokrzyski 
Bank Żywności w Ostrowcu 
Świętokrzyskim

  
4 000,00

21
 Kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży
 z Gminy Staszów wraz
 z przeprowadzeniem  koncertu 
 okolicznościowego.

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

   5 000,00

22   Rozwój tańca nowoczesnego dla dzieci
  i  młodzieży z Gminy Staszów,
  udział  w  konkursach na szczeblu  
  ogólnokrajowym.

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zespołów Artystycznych 
"KLEKS" w Staszowie     9 000,00

23   "Literatura w plenerze" - organizacja  
    spotkań plenerowych.

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Twórczych "TALENT" w 
Staszowie

   
     2 000,00

24
 
 Kontynuacja wydawnictwa „Gońca  
    Staszowskiego”.

Staszowskie Towarzystwo 
Kulturalne w Staszowie

  
     5 000,00

25
 
 Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku. Staszowskie Towarzystwo 

Kulturalne w Staszowie

  
    2 000,00

26

 
Rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży oraz 
popularyzacja gry w badmintona

Klub Sportowy KORAB 
OSiR Staszów   1 000,00



27
 
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży          
 w tańcu sportowym, uczestnictwo               
 w imprezach o zasięg gminnym                   
 i ogólnokrajowym

Klub Sportowy K0RAB OSiR
Staszów

4 000,00

28

Organizowanie zajęć sportowo-   
 rekreacyjnych na terenie Gminy Staszów,  
 zwłaszcza  na  terenach wiejskich,   
organizacja imprez o charakterze   
gminnym i ponadgminnym, turnieje             
o Puchar  Burmistrza.   

Rada Miejsko-Gminna
Zrzeszenia Ludowe Zespoły
Sportowe  w Staszowie

3.000,00

x x X 87 200,00

                                                                        

2. Zadania z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z pominięciem  
    otwartego konkursu.

Lp. Nazwa zadania Nazwa podmiotu Przyznana 
kwota
dotacji w zł.

1
Profilaktyka przez sport i rekreację
 w Gminie Staszów pt. „Zostań mistrzem     
w piłce siatkowej plażowej”.

Integracyjny Uczniowski 
Klub Sportowy 
„INTEGRO” przy PSP        
Nr 3  w Staszowie

1 300,00

2

„Zalew nad Czarną” - gminny obiekt 
czynnego wypoczynku  - organizowanie 
zajęć kulturalno-rekreacyjnych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy 
pt. Zakochaj się w parku   

 Fundacja Aktywizacji 
 i Rozwoju Młodzieży 
 w Sielcu 3 000,00

3 Organizacja  Andrzejkowego Turnieju 
Piłkarskiego Drużyn Kobiecych z terenu 
Gminy   Staszów

Stowarzyszenie 
„Centrum”  Sport            
i Rekreacja w Staszowie

1 000,00

4
Integracja środowiska wiejskiego „Postaw 
na rodzinę” pt. „Sportowo  i patriotycznie – 
biegamy i gramy   w 38. rocznicę śmierci 
ks. Romana Kotlarza – bohatera  
staszowskiej ziemi”

Stowarzyszeniem 
Rozwoju Miejscowości      
i Parafii Koniemłoty 
"PRZYSZŁOŚĆ" 
pl. Romana Kotlarza 

1 000,00

5  Wakacyjny turniej w piłce siatkowej     
Stowarzyszenie Klub 
Sportowy „SIATKARZ” 
Staszów w Staszowie

7 000,00

6
„Mała ojczyzna widziana oczami młodych 
ludzi oraz starszych pokoleń”- Integracja 
środowiska wiejskiego  pt. „Przeszłość dla 
Przyszłości - Młodzież tworzy Muzeum 
Czynu Niepodległościowego w 
Koniemłotach”

Stowarzyszeniem 
Rozwoju Miejscowości      
i Parafii Koniemłoty 
"PRZYSZŁOŚĆ" 
pl. Romana Kotlarza 2

2 000,00

 x x x
15 300,00



  
 W roku 2014 ogłoszono również dwa  otwarte konkursy na nabór wniosków celu
publicznego z ustawy o sporcie. Ogłoszenia o otwartych konkursach naboru projektów
wniosków na realizację tych zadań i procedury związane z wyłonieniem ofert  na ich
wykonanie,  odbywały się,  zgodnie z uchwałą Nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie
z  dnia  04  lutego 2011 roku w sprawie  określenia  warunków i  trybu  finansowego
wspierania  rozwoju  sportu  na  terenie  Gminy  Staszów  i   zarządzenia   Burmistrza
w sprawie powołania komisji konkursowej  i regulaminu pracy komisji.

Na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w wyniku otwartych
dwóch  konkursów wpłynęło  łącznie  13 wniosków.  Po przeprowadzonej  procedurze
konkursowej i przedstawieniu przez Komisję Konkursową oceny złożonych wniosków
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów – przyznał dotacje dla klubów sportowych i zlecił
poprzez  wsparcie  finansowe  realizację   13  zadań  celu  publicznego. Zadania  te
realizowało 8 klubów w tym: Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy"INTEGRO" przy
PSP Nr 3 w Staszowie – 2 zadania, Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów – 2 zadania,
Ludowy  Zespół  Sportowy  SIGMA-OSiR  w Staszowie  –  2  zadania,  LZS   VICTORIA
BIZON  KUROZWĘKI w Kurozwękach -  2 zadania i MKS OLIMPIA POGOŃ STASZÓW
w Staszowie – 2 zadania. 

Tabela   nr 3  i nr 4 przedstawiają  nazwy zadań i  kluby sportowe, którym zlecono
zadania celu publicznego na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów w 2014
roku  wraz z kwotami przyznanych dotacji na ich realizację: 

3. Zadania z ustawy o sporcie z pierwszego konkursu:

Lp.                      
                          Nazwa zadania

             Nazwa 
     klubu sportowego

Przyznana 
kwota 
dotacji w zł.

1
Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych    
w piłce nożnej

L Z S  VICTORIA  BIZON  
KUROZWĘKI                     
w Kurozwękach

14 000,00

2 Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w
piłce nożnej

Klub Sportowy "ZORZA" 
Czajków 22 w Czajkowie

8 000,00

3 Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w
piłce nożnej

MKS OLIMPIA POGOŃ   
 STASZÓW  w Staszowie

38 000,00

4
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,  w tym dzieci 
niepełnosprawnych, zachęcanie do powszechnej, 
systematycznej aktywności fizycznej w wybranych 
dyscyplinach sportu na szczeblu gminnym
i ponadgminnym: -w piłce siatkowej halowej        
i siatkowej plażowej

 Integracyjny Uczniowski 
Klub Sportowy"INTEGRO" 
przy PSP  Nr 3 w Staszowie 

2 000,00

5
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,  w tym dzieci 
niepełnosprawnych, zachęcanie do powszechnej, 
systematycznej aktywności fizycznej w wybranych 
dyscyplinach sportu na szczeblu gminnym
i ponadgminnym: - w piłce nożnej dziewcząt

Integracyjny Uczniowski Klub
Sportowy"INTEGRO" przy 
PSP  Nr 3 w Staszowie  

2 000,00

6
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,  w tym dzieci 
niepełnosprawnych, zachęcanie do powszechnej, 
systematycznej aktywności fizycznej w wybranych 
dyscyplinach sportu na szczeblu gminnym
i ponadgminnym: - w strzelectwie sportowym

Uczniowski Międzyszkolny 
KlubSportowy"Niedźwiadek" 
przy Zespole Szkół                 
w Staszowie

3 000,00



7
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,  w tym dzieci 
niepełnosprawnych, zachęcanie do powszechnej, 
systematycznej aktywności fizycznej w wybranych 
dyscyplinach sportu na szczeblu gminnym
i ponadgminnym: - w piłce ręcznej                        
i lekkoatletyce

Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy przy PSP                 
w Czajkowie  

3 000,00

8
Prowadzenie rozgrywek ligowych 
w  piłce ręcznej

Klub Sportowy KORAB OSiR 
Staszów 6 000,00

9.
Szkolenie sportowe oraz współzawodnictwo 
dzieci i młodzieży na szczeblu ogólnokrajowym 
w piłce ręcznej 

Klub Sportowy KORAB OSiR 
Staszów    3 000,00

10 „Łucznictwo osób niepełnosprawnych”- 
szkolenie, uczestnictwo  w zawodach, 
organizacja  pokazów,  turniejów 

Ludowy Zespół Sportowy
SIGMA-OSiR  w Staszowie     

2 000,00
11 Szkolenie zawodników, udział w zawodach 

i organizacja pokazów lekkoatletycznych  
podczas imprez  plenerowych  w Gminie 
Staszów 

Ludowy Zespół Sportowy
SIGMA-OSiR w Staszowie        

2 000,00

X
                       

 x
             

x 83.000,00

4. Zadania z ustawy o sporcie z  drugiego konkursu:

Lp.                      
                          Nazwa zadania

             Nazwa 
      klubu sportowego

Przyznana 
kwota 
dotacji w zł.

1 Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych    
w piłce nożnej – kontynuacja dla drużyny po 
awansie

 L Z S  VICTORIA  BIZON  
KUROZWĘKI                     
w Kurozwękach

6 000,00

2
Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych    
w piłce nożnej - kontynuacja

MKS OLIMPIA POGOŃ   
 STASZÓW  w Staszowie

6 000,00

x X x 12 000,00

       W   trakcie   realizacji   zadań publicznych, które gmina zleciła do wykonania
organizacjom  pozarządowym – stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym 
prowadzony  był bieżący monitoring  realizowanych zadań, poprzez  udzielanie porad
merytorycznych,  składanie  sprawozdań  częściowych  z  wykonywanych zadań  jak
również bezpośredni udział  w wielu imprezach organizowanych przez te podmioty
prz y wsparciu finansowym Gminy Staszów.

III.   WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA

       Współpraca pozafinansowa Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 polegała w szczególności
na:
- wymianie informacji o podejmowanych działaniach;
- promocji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe;
- wspólnej organizacji imprez;



- udziale przedstawicieli samorządu w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi; 
- udostępnianiu bezpłatnie będących w posiadaniu gminy lokali komunalnych,
  obiektów  sportowych w ramach realizowanych zadań publicznych gminy;
- korzystaniu ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie;
- konsultowaniu projektów aktów normatywnych; 
- udzielaniu pomocy, informacji, doradztwa przez pracowników Urzędu Miasta
   i Gminy oraz  jednostek organizacyjnych, zgodnie z ich kompetencjami;
- obejmowaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów patronatów honorowych       
  w ważnych dla organizacji i gminy imprezach;
    Na  uwagę  zasługuje  fakt  bardzo  ścisłej  współpracy,  głównie  merytorycznej
przedstawicieli  organizacji  pozarządowych z  Wydziałem Edukacji,  Kultury  i  Sportu
tut.  Urzędu,  w  którym  realizowany  jest  cały  cykl  współpracy  finansowej  z  tymi
podmiotami.  

     
IV.   OSIĄGNIĘTE  REZULTATY

Gmina Staszów z organizacjami pozarządowymi rozpoczęła współpracę po wejściu
w  życie  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie od 2004 roku.

Obszar  współpracy  gminy  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 Staszów  oraz dobra współpraca obu sektorów wpłynęły zapewnie
na częściowe zaspokojenie oczekiwań i potrzeb mieszkańców. 

 Zauważyć należy wzrastający poziom efektywności oraz profesjonalizmu działań
organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, jak również  w zakresie
definiowania  potrzeb  społecznych.  Na  uwagę  zasługuje  fakt  rozwoju  wolontariatu
dzieci  i  młodzieży w  realizowanych zadaniach.  Podejmowane przez nich inicjatywy
i nowatorstwo są ważnym elementem ich zaangażowania w działania wolontariackie.

Również  realizacja  niektórych  zadań  np.  opartych  na  tradycjach,  programy
stypendialne,  programy zdrowotne, wydawnictwa regionalne, Uniwersytet III Wieku,
plenery literackie,  taniec i szereg zadań w zakresie profilaktyki,  stały się zadaniami
stałymi, wpisując się tym samym do kalendarza imprez w naszej Gminie.

   
    Wykonując zadania z ustawy o sporcie -  Gmina Staszów wspierając rozwój sportu
ma na celu nie tylko dążenie do osiągania wysokich wyników sportowych w różnych
dyscyplinach sportu, ale również do kształtowania aktywności i sprawności fizycznej
społeczeństwa lokalnego. Działania w zakresie wspierania rozwoju sportu, to również
reakcja gminy Staszów na  pogarszający się poziom wydolności i sprawności fizycznej
dzieci i młodzieży.
   Mnogość i  różnorodność zadań  zleconych  organizacjom  pozarządowym  jest
świadectwem  zaufania  samorządu  dla  organizacji  pozarządowych  realizujących
zadania publiczne.
      Założone i spodziewane  przez samorząd  cele oraz rezultaty, które były wynikiem
zleconych  zadań  publicznych   w  roku  2014 zostały  osiągnięte.  Dlatego  też
w  kolejnych  latach  nadal  należy  systematycznie  i  konsekwentnie  podejmować
działania,  na  rzecz  rozwoju,  pogłębiania  i  ulepszania  współpracy  samorządu
z  organizacjami  pozarządowymi.  Konieczne  jest  budowanie  wzajemnego  zaufania
i przekonania o konieczności wspólnego działania oraz wzajemnego uzupełniania się
w realizacji zadań dla dobra Gminy Staszów.      
   W  kolejnych  latach  współpraca  ta  powinna  być  ważnym  elementem  polityki
prowadzonej przez władze samorządu Gminy Staszów. 



    Mimo,  że  znaczy  wzrost  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  nastąpił
w roku 2012, bo zadań wykonano o 40% więcej w stosunku do 2011 roku, to również
w roku 2014 wskaźnik ten jest wzrastający i w stosunku do roku 2013 wzrósł o 8,5%.  

V. PODSUMOWANIE

W 2014 roku ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:
- 1 konkurs z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie;
- 2 konkursy z ustawy o sporcie;

Z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
      ▻  Złożono  39 ofert, w tym 6 w trybie pozakonkursowym;
      ▻  Odrzucono łącznie 5 ofert;
      ▻  Przyznano 34 dotacje, w tym 6 dotacji w trybie małych zleceń;
      ▻  Zawarto 34 umowy;
      ▻  Wypłacono  dotacje w kwocie 102 500,00 zł., w tym 15 300zł  bez konkursu;
      ▻  Dotacje zostały wykorzystane w 100%; 
Z ustawy o sporcie:
      ▻  Złożono  13 ofert;
      ▻  Przyznano 13 dotacji;
      ▻  Zawarto 13 umów;
      ▻  Wypłacono  95 000,00 zł.;
      ▻  Zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 1 000,00 zł.;              
      ▻  Wykorzystano  94 000,00 zł. 

   Burmistrz Miasta i  Gminy  Staszów  na wniosek organizacji  pozarządowych  objął
patronatem imprezy  sportowe  i  kulturalne  organizowane  w  2014 roku  w  ramach
realizowanych zadań publicznych Gminy Staszów.

BURMISTRZ
      mgr Leszek Kopeć

  

Sporządził  a  :  
H. Rogozińska
Wydział EKIS


	

