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

pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (t.j.  Dz.  U.  2019r.  poz.  688  ze  zm.) burmistrz  miasta  

i  gminy  Staszów  w  terminie  do  31  maja  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  Staszów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz

podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego”,  który  był  poprzedzony

konsultacjami społecznymi zgodnie z Uchwałą nr LXXVII/679/10 Rady Miejskiej  w Staszowie

z dnia 19 października 2010 r. został przyjęty Uchwałą nr II/8/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku.

Zainteresowane  podmioty  otrzymały  możliwość  przekazania  swoich  wniosków i  uwag  poprzez

pobranie ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie „Formularza Konsultacji”  

i przekazanie na adres e-mailowy tut. Urzędu. W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęła

żadna opinia. 

Program  określał  obszary  i  zasady  oraz  formy  współpracy  z  organizacjami

pozarządowymi oraz wykaz zadań priorytetowych realizowanych w ramach tej współpracy. Roczny

program  współpracy  wraz  z  wymienionymi  wyżej  dokumentami  o  charakterze  długofalowym

pozwalają  na  prowadzenie  działań  zmierzających  do  osiągnięcia  optymalnego  poziomu

uczestnictwa  obywateli  w  życiu  publicznym  miasta,  rozwój  instytucji  społeczeństwa

obywatelskiego  oraz  stworzenie  adekwatnych  do  potrzeb  mechanizmów  funkcjonowania

społeczeństwa obywatelskiego. 

Zakres przedmiotowy 

Zakresem  przedmiotowym  Programu  była  realizacja  zadań  publicznych  gminy  we

współpracy z podmiotami, odpowiednio do ustawowego i terytorialnego zakresu działania. 

Program obejmował następujące obszary współpracy: 

‒ pomocy i integracji społecznej;

‒ ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

‒ edukacji, oświaty i wychowania;

‒ kultury i sztuki;

‒ upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji;

‒ turystyki i krajoznawstwa;

‒ działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
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Cele szczegółowe:

1. Kształtowanie  lokalnego  społeczeństwa  obywatelskiego  i  wspomaganie  rozwoju

społeczności lokalnych.

2. Podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych.

3. Wzmacnianie pozycji organizacji i  zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans

w realizacji  zadań  publicznych  przez  wspieranie  i  powierzanie  im  zadań  przy  jednoznacznym

zapewnieniu odpowiednich środków na ich realizację.

4. Realizacja zadań publicznych określonych w ustawie.

5. Prowadzenie  nowatorskich  i  efektywnych  działań  na  rzecz  gminy  oraz  tworzenie

systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych.

6. Uzupełnianie działań gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.

Formy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Współpraca gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku miała charakter:

1. finansowy,

2. pozafinansowy.

Współpraca finansowa

Współpraca  finansowa  z  organizacjami  pozarządowymi  polega  na  zlecaniu  realizacji  zadań

publicznych. Odbywa się to w wielu obszarach np.: turystyka i krajoznawstwo, edukacja, oświata

i wychowanie,  przeciwdziałanie  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym,  pomoc  społeczna,

kultura,  sztuka  oraz  wspieranie  i  upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu.  Burmistrz

w odpowiedzi  na  oczekiwania  mieszkańców,  wyłania  najlepsze  projekty  na  realizację  zadań

publicznych wspierając je finansowo. 

Kwota  udzielonych  dotacji  w  roku  budżetowym  2019  na  realizację  zadań  publicznych  przez

organizacje pozarządowe i inne podmioty wynosiła  139000zł. 

Głównym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych były otwarte

konkursy ofert oraz tryb tzw. „małych grantów”, czyli poza konkursem na wniosek organizacji.

W 2019 roku burmistrz miasta i gminy Staszów ogłosił 3 otwarte konkursy ofert na realizację zadań

publicznych.

I. Pierwszy konkurs dotyczył wsparcia realizacji zadań w zakresie:

1. Edukacji, oświaty i wychowania;

2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

3. Kultury, sztuki;
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4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  konkursie  wpłynęło  14  ofert  złożonych  przez  13  organizacji.

Po przeprowadzonej procedurze konkursowej burmistrz miasta i gminy Staszów podpisał 14 umów

na realizację zadań z następującymi podmiotami:

1. Edukacja, oświata i wychowanie  
 

Lp. Nazwa zadania oferenta
Nazwa oferenta

Przyznana 
kwota
dotacji
(w zł)

1.

 Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji 
dzieci i młodzieży z gminy Staszów pn. 
„Udoskonalam siebie i rozwijam swoje 
zainteresowania”.

Fundacja VIVE SERCE
DZIECIOM w Kielcach 7000,00

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2.
Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie 
Staszów

Stowarzyszenie Aktywni- KORAB 
w Staszowie - Cherleaders 4000,00

3.
Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie 
Staszów, pn. „Żyj bezpiecznie i zdrowo na 
sportowo” 

Ludowy Zespół Sportowy
Dobra-Podmaleniec w Dobrej 1200,00

4.
Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie 
Staszów 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„DWÓJKA” Staszów w Staszowie 1000,00

5.
Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie 
Staszów

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„GIMSPORT” przy Gimnazjum nr 1
 w Staszowie

1000,00

6.

Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie 
Staszów pn. „Organizowanie zajęć sportowo-
rekreacyjnych na terenie gminy Staszów,
 zwłaszcza na terenach wiejskich turnieje 
o Puchar Burmistrza”

Miejsko – Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 
w Staszowie

3200,00

7.
Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie 
Staszów 

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa 
Zagrody

1000,00

3. Kultura, sztuka 

8.

Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów  
w kształceniu muzycznym i tańcu pn. „Muzyczne
podróże małe i duże -edukacja dzieci i młodzieży 
w zakresie muzyki oraz organizacja koncertów

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

5000,00

9.
Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów  
w kształceniu muzycznym i tańcu

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów
Artystycznych "KLEKS" 
w Staszowie

9000,00

10.
 Prowadzenie  Uniwersytetu III Wieku Staszowskie Towarzystwo 

Kulturalne w Staszowie 2500,00
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4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
  

11.

Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów 
i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla 
mieszkańców gminy Staszów pn: „Szkolenie 
sportowe młodzieży w piłce siatkowej, plażowej i
halowej. Udział w turniejach i zawodach 
sportowych”

Integracyjny Uczniowski Klub 
Sportowy „INTEGRO”
w Staszowie

3000,00

12.
Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów 
i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla 
mieszkańców gminy Staszów

Ludowy Zespół Sportowy „SIGMA-
OSiR 3000,00

13.
 Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów 
i rozwój  aktywności sportowo- rekreacyjnej dla 
mieszkańców gminy Staszów

Stowarzyszenie Aktywni- Korab
Staszów- badminton 2500,00

14.
 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce 
nożnej  

Miejski Klub Sportowy „OLIMPIA 
POGOŃ STASZÓW w Staszowie 20000,00

II. Drugi konkurs dotyczył wsparcia realizacji zadań w zakresie:

1. Turystyki i krajoznawstwa;

2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

3. Kultury, sztuki;

4. Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.

Na konkurs  wpłynęło 13 ofert  złożonych przez 11 organizacji.  Po przeprowadzonej  procedurze

konkursowej  burmistrz  miasta  i  gminy  Staszów  podpisał  13  umów  na  realizację  zadań  

z następującymi podmiotami:

1. Turystyka i krajoznawstwo

Lp. Nazwa zadania oferenta
Nazwa oferenta

Przyznana 
kwota
dotacji
(w zł)

1.
 Organizacja zadań z zakresu turystyki 
rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych.

Stowarzyszenie Aktywni-Korab
3000,00

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2.
Integracja środowisk lokalnych w gminie 
Staszów poprzez podjęcie działań 
profilaktyczno-społecznych.

Staszowski Ośrodek Trzeźwości 
„Strumyk” 4000,00

3.
Integracja środowisk lokalnych w gminie 
Staszów poprzez podjęcie działań 
profilaktyczno-społecznych.

Stowarzyszenie Aktywności
Lokalnej „Dolina Kacanki” 1000,00

4.
Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie 
Staszów –Alternatywne lekcje WF

Stowarzyszenie Aktywni- Korab
5600,00

5.
Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie 
Staszów

Stowarzyszenie Aktywności
Lokalnej „Dolina Kacanki” 1000,00

6.
Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy

Świętokrzyski Oddział Okręgowy 
PCK w Kielcach

1000,00
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3. Kultura, sztuka 

7.

Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych -
plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw 
wydawniczych-Staszów słowem pisany-edukacja
kulturalna oraz promocja regionu poprzez 
organizację pleneru literackiego

Stowarzyszenie Inicjatyw
Twórczych „TALENT” 2000,00

8.

Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych -
plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw 
wydawniczych pn. Kontynuacja wydawnictwa 
„Goniec Staszowski”

Staszowskie Towarzystwo 
Kulturalne w Staszowie 5000,00

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji
  

9.
Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów 
i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla 
mieszkańców gminy Staszów 

Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „LUKS” Koniemłot 1000,00

10.
Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów 
i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla 
mieszkańców gminy Staszów

Ludowy Klub Sportowy „Sparta”
Mostki-Sztombergi 1200,00

11.
 Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i 
rozwój  aktywności sportowo- rekreacyjnej dla 
mieszkańców gminy Staszów

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Klub Sportowy „Sparta” 
Koniemłoty

3000,00

12.

 Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i 
rozwój aktywności sportowo- rekreacyjnej dla 
mieszkańców gminy Staszów -”Aktywnie, 
zdrowo i sportowo”

Stowarzyszenie Aktywna Kraina
4000,00

13.
Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów
i rozwój aktywności sportowo- rekreacyjnej dla
mieszkańców gminy Staszów

Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy Czajków

2000,00

III. Trzeci konkurs dotyczył wsparcia realizacji zadań w zakresie: Przeciwdziałania uzależnieniom i

patologiom społecznym.

Na  konkurs  wpłynęło  3  oferty  złożone  przez  3  organizacje.  Po  przeprowadzonej  procedurze

konkursowej  burmistrz  miasta  i  gminy  Staszów  podpisał  3  umowy  na  realizację  zadań  

z następującymi podmiotami:

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Lp. Nazwa zadania oferenta
Oferent

Przyznana
kwota
dotacji
(w zł)

1.
 Organizacja imprez kulturalno-
profilaktycznych dla społeczności lokalnej

Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
historycznych „AVITO VIVIT 
HONORE”

4000,00

2. Integracja środowisk lokalnych  w gminie 
Staszów poprzez podjęcie działań 
profilaktyczno-społecznych. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kurozwękach

5000,00

3. Profilaktyka zdrowotna oraz  szkolenie w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy 

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi 
Staszowskiej

3000,00
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Ponadto, gmina Staszów na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (j.t.

Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.), określającej zasady organizowania działalności sportowej przez

kluby  sportowe  oraz  wspieranie  sportu  przez  organy  władzy  publicznej,  podjęła  uchwałę  nr

VI/26/11 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie określania 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.

Wsparcie  finansowe w zakresie  rozwoju sportu następuje w formie dotacji  celowej oraz

w formie stypendiów i nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,

przyznawanych wg odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Staszowie.

W 2019  roku  na  podstawie  ww.  ustawy  o  sporcie  ogłoszono  2  konkursy  na  realizację  zadań

publicznych  z  zakresu  wspierania  rozwoju  sportu,  na  zadanie  pn.:  Szkolenie  i  prowadzenie

rozgrywek ligowych.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęły 4 wnioski złożone przez 4 kluby sportowe.

Po  przeprowadzonej  procedurze  konkursowej  przyznano  dotacje  dla  4  klubów  sportowych  

i podpisano z nimi umowy.

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji
pozarządowej realizującej

zadanie

Przyznana kwota
dotacji w zł

1.
Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych
w piłce nożnej

MKS OLIMPIA POGOŃ 
STASZÓW w Staszowie

115 000,00

2.
Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych
w piłce ręcznej 

Klub Sportowy „KORAB 
OSiR” w Staszowie

8 000,00

3.
Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych
w piłce siatkowej

Stowarzyszenie Klub 
Sportowy „Siatkarz” Staszów

4 000,00

4.
Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych
w piłce nożnej

Klub Sportowy „ZORZA” 
w Czajkowie

4 000,00

RAZEM 131 000,00

II.  W ramach  drugiego  konkursu na realizację  zadań pn.:  Szkolenie i  prowadzenie rozgrywek

ligowych wpłynęły 2 wnioski od 2 podmiotów.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano 2 umowy. 

Lp.
Nazwa zadania Nazwa organizacji

pozarządowej realizującej
zadanie

Przyznana kwota
dotacji

1.
Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych
w piłce nożnej

MKS OLIMPIA POGOŃ 
STASZÓW w Staszowie

11 000,00

2. Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych Stowarzyszenie Klub 4 000,00
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w piłce siatkowej Sportowy „Siatkarz” Staszów

RAZEM 15 000,00

  

Na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie burmistrz miasta
i gminy Staszów uznając celowość zadań i posiadając zabezpieczenie finansowe przyznał 8 dotacji.

L.p. Nazwa zadania Nazwa organizacji
pozarządowej realizującej

zadanie

Przyznana
kwota dotacji

1. Organizacja  imprez  kulturalno  –
profilaktycznych  dla  społeczności  lokalnej.
Integracyjne  spotkanie  terapeutyczny  –
rekreacyjne  z  okazji  jubileuszu  15-lecia
powstania ruchu Amazonek w Staszowie.

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi
Staszowskiej, Staszów

2 000,00

2. Organizacja imprez kulturalno – 
profilaktycznych dla społeczności lokalnej- 
Organizacja Festiwalu Biegowego LASSTARIS 
Czernica 16 czerwca 2019 roku.

Staszowskie Towarzystwo 
Amatorów Rekreacji i Sportu 
„Ruch-Sprawność-Zdrowie”

1800,00

3. Organizacja imprez kulturalno – 
profilaktycznych dla społeczności lokalnej 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Kielecka, Hufiec ZHP
w Staszowie 

2 000,00

4. Wspieranie  rozwoju  sportu  w  gminie  Staszów
i rozwój  aktywności  sportowo-rekreacyjnej  dla
mieszkańców gminy Staszów – IV Golejowska
DYCHA

Stowarzyszenie Promocji 
i Rozwoju Kultury „ReKultura”   
w Staszowie

2 500,00

5. Organizacja imprez kulturalno – 
profilaktycznych dla społeczności lokalnej- 
Udział formacji tanecznych  „Kleks” 
w Mistrzostwach Świata WORLD ARTISTIC 
DANCE FEDERATION 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zespołów Artystycznych 
„KLEKS” w Staszowie

5000,00

6. Organizacja imprez kulturalno – 
profilaktycznych dla społeczności lokalnej-
Wsparcie działań promujących ochronę zdrowia 
i profilaktykę zdrowotną wśród rolników i 
członków ich rodzin.

Koło Gospodyń Wiejskich w 
Oględowie

500,00

7. Organizacja imprez kulturalno – 
profilaktycznych dla społeczności lokalnej-
Wielki sport w małym mieście.

Stowarzyszenie Aktywni-Korab 6000,00

8. Wspieranie  rozwoju  sportu  na  terenie  gminy

Staszów

Stowarzyszenie Zwykłe 
„Skrzydlaci Dzieciom” 
w Kielcach,

10000,00

RAZEM 29800

W trakcie realizacji zadań publicznych, które gmina zleciła organizacjom pozarządowym

prowadzony  był  bieżący  monitoring  realizowanych  zadań,  poprzez  składanie  sprawozdań

częściowych i końcowych z wykonania zadań. Zgodnie z  Zarządzeniem nr 201 burmistrza miasta
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i gminy  Staszów  z  dnia  30  października  2017  r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad  i  trybu

przeprowadzania  oceny  i  kontroli  realizacji  zadań  publicznych  przez  organizacje  pozarządowe

zostanie przeprowadzona kontrola zadań realizowanych w 2019 roku.

Współpraca pozafinansowa

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez:

‒ wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i planowanie działań służących ich

zaspokajaniu;

‒ popularyzowanie i promocję działań organizacji pozarządowych zamieszczając informacje,

artykuły na stronie internetowej Urzędu, jak również podczas lokalnych imprez;

‒ udostępnianie  lokali,  obiektów  sportowych  w ramach  realizowanych  zadań  publicznych

gminy;

‒ angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć;

‒ objęcie patronatem przez burmistrza miasta i gminy Staszów przedsięwzięć  realizowanych

przez organizacje pozarządowe;

‒ współpracę  z  organizacjami  z  terenu  gminy  polegającą  na  wsparciu  organizacyjnym

uroczystości  o  charakterze  patriotycznym,  służącą  podtrzymaniu  tradycji  narodowej,

pielęgnowaniu polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

‒ udzielanie pomocy, informacji, doradztwa przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz

jednostek organizacyjnych, zgodnie z ich kompetencjami;

‒ przygotowanie  „Programu  współpracy  gminy  Staszów z  organizacjami  pozarządowymi”

poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Podsumowanie

     Podsumowując  współpracę  gminy  Staszów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi

podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w roku 2019 podkreślić  należy,  iż

odbywała  się  ona  na  zasadach:  pomocniczości,  suwerenności  stron,  partnerstwa,  efektywności,

uczciwej konkurencji i jawności. Na przestrzeni lat zaobserwować możemy zwiększającą się rolę

podmiotów  społecznych  w  kreowaniu  aktywnej  polityki  oraz  wzrost  liczby  prowadzonych

procesów konsultacyjnych. Samorząd lokalny jest dla III sektora ważnym partnerem, pozwalającym

na  realizację  przedsięwzięć  w  obszarach  określonych  w  art.  4  Ustawy  o  działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie.

BURMISTRZ

/-/ mgr Leszek Kopeć
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