
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3. ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie za rok 2019 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Piaski w terminie do 31 

maja, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Piaski sprawozdanie z 

realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

Roczny Program Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok  

został przyjęty przez Radę Gminy Piaski  uchwałą  Nr XXXVIII/266/2018 z dnia 16 

października 2018 r. Celem głównym programu jest zaspokojenie potrzeb społecznych 

mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami.  Celami szczegółowymi programu 

są; poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy,  

racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,  otwarcie na innowacyjność i 

konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,  integracja organizacji lokalnych 

obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych, wzmacnianie potencjału 

organizacji oraz rozwój wolontariatu,  promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich, 

określenie zakresu, zasad i form, priorytetów oraz sposobów współpracy pozafinansowej 

Gminy z organizacjami pozarządowymi.  

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom społecznym na podstawie 

Uchwały nr XLVIII/323/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego 

Gminy Piaski lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 10 września 2018 roku do 24 września 2018 

roku. Opinie i wnioski można było składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy 

Piaski lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym drogą  e-mailową na podany adres. Konsultacje 

ogłoszono na stronie internetowej gminy: www.piaski-wlkp.pl. W wyznaczonym terminie nie 

wpłynęły żadne opinie i wnioski. Z przebiegu konsultacji przygotowany został protokół, a 

przygotowany program przedłożono do akceptacji. Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie 

internetowej Gminy Piaski, na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Piaski w dniu 10.09.2018 roku Wójt Gminy Piaski zwrócił się do przedstawicieli 

organizacji pozarządowych o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji 

konkursowych w otwartych konkursach ofert. W oznaczonym terminie tj. do dnia 24. 09.2018 

roku żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła swoich kandydatów. Wobec 

powyższego, Wójt Gminy Piaski zarządzeniem Nr 75/2018 z dnia 19.10.2018 roku powołał 

członków komisji spośród pracowników jednostki (Elżbieta Karolczak, Witold Furmaniak, 

Żaneta Gorwa) 

http://www.piaski-wlkp.pl/


Współpraca finansowa (otwarte konkursy ofert) 

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz 

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

Piaski  na 2019 rok przeznaczono kwotę w wysokości 160 000,00 zł. 

W 2019 roku ogłoszono 1 konkurs ofert na realizację zadań ujętych w rozdziale V Programu 

współpracy. Został ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy Piaski Nr 3/2019 z dnia 2 stycznia 

2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w 

tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Nabór ofert trwał do 1 lutego 2019 r. Na konkurs wpłynęło 8 

ofert. Komisja Opiniująca na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2019 roku pozytywnie zaopiniowała 

złożone wnioski i zarekomendowała do przydzielenia środków. Wójt Gminy Piaski Zarządzeniem nr 

17/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku udzielił dotacji na realizację poniższych działań określonym 

podmiotom:  

Nazwy zadań oraz podmioty, którym przyznano dotację wraz z wysokością 

dotacji 

 

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej 

Rodzaj zadania Podmiot Tytuł zadania Kwota 
Organizacja i 

prowadzenie zajęć 

sportowo – 

rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży w 

ciągu całego roku 

 

Uczniowski Klub 

Sportowy SATURN 

Piaski przy Zespole 

Szkół w Piaskach, 63-

820 Piaski 

Ruch i zdrowie przez 

cały rok! 10 000 zł 

Prowadzenie szkoleń 

sportowych 

ogólnorozwojowych 

oraz z zakresu tenisa 

stołowego dla 

mieszkańców 

Bodzewa i 

okolicznych wsi. 

 

LZS UKS przy 

Zespole Szkół Szkoły 

Podstawowej i 

Gimnazjum nr 3 w 

Bodzewie, Bodzewo 

35, 63-820 Piaski 

Prowadzenie szkoleń 

sportowych 

ogólnorozwojowych 

oraz z zakresu tenisa 

stołowego dla 

mieszkańców 

Bodzewa i 

okolicznych wsi. 

16 000 zł 

Prowadzenie szkoleń 

sportowych 

ogólnorozwojowych 

oraz z zakresu piłki 

nożnej dla 

mieszkańców 

Szelejewa i 

okolicznych wsi. 

 

LZS Wielkopolanka 

Szelejewo, Szelejewo 

Pierwsze, 63-820 

Piaski 

 

Organizacja i 

przygotowanie dzieci i 

młodzieży do 

rywalizacji w 

zawodach sportowych 

w piłce nożnej. 

24 500 zł 



 

Prowadzenie szkoleń 

sportowych 

ogólnorozwojowych 

oraz z zakresu piłki 

nożnej dla 

mieszkańców Piasków 

i okolicznych wsi. 

 

LKS Korona Piaski, 

ul. Dworcowa 23 A, 

63-820 Piaski 

 

My tworzymy sport – 

sport to zdrowie. 

 

53 500 zł 

Organizacja i 

prowadzenie zajęć 

sportowych dla dzieci 

i młodzieży z 

Bodzewa i okolic w 

ciągu całego roku. 

 

Stowarzyszenie 

„Dziecko” ul. 

Bojanowskiego 14a, 

63-800 Gostyń 

 

Organizacja i 

prowadzenie zajęć 

sportowych dla dzieci 

i młodzieży z 

Bodzewa i okolic w 

ciągu całego roku. 

 

2 000 zł 

Organizacja imprezy 

lub cyklu imprez 

rekreacyjno – 

sportowych 

kierowanych do 

mieszkańców gminy 

w zakresie lekkiej 

atletyki. 

Uczniowski Ludowy 

Klub Sportowy 

„Grabonóg”, 

Grabonóg 63, 63 – 

820 Piaski 

 

 

36 Ogólnopolski Bieg 

im. Bł. Edmunda 

Bojanowskiego 

16 000 zł 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Organizacja 

przedsięwzięć 

służących promocji 

kultury regionu o 

zasięgu 

ogólnopolskim. 

 

Stowarzyszenie 

Miłośników Muzyki 

Świętogórskiej im. 

Józefa Zeidlera, 

Glogówko 1, Świeta 

Góra, 63 – 800 

Gostyń. 

 

Organizacja XIV 

Festiwalu Muzyki 

Oratoryjnej Musica 

Sacromontana Święta 

Góra 2019 

 

14 000 zł 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i 

młodzieży - Organizacja letnich półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu  

Gminy Piaski 

Organizacja półkolonii 

dla dzieci i młodzieży 

z terenu gminy Piaski. 

 

Stowarzyszenie 

„Dziecko” ul. 

Bojanowskiego 14a, 

63-800 Gostyń 

 

Organizacja letnich 

półkolonii dla dzieci i 

młodzieży z terenu 

Gminy Piaski. 

20 000 zł 

 



W wyniku rozstrzygnięcia konkursu  podpisano umowy z 8 podmiotami na realizację 8 zadań.  

 

Pozostałe formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 

Gmina Piaski  w 2019 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych. 

Promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie 

internetowej Gminy (piaski-wlkp.pl), z myślą o organizacjach pozarządowych stworzono na 

stronie gminy zakładkę (www.piaski-wlkp.pl/ngo) zawierającą informację na temat 

aktualnych konkursów, wiadomości dla organizacji pozarządowych, szkoleń.  

Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach  pomocniczości – oznacza to, że 

Gmina powierza organizacjom realizacje zadań własnych, a organizacje zapewniają ich 

wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,  suwerenności stron – oznacza 

to, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem 

wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,  partnerstwa- oznacza 

to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie 

zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,  efektywności – oznacza 

to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie  największych efektów realizacji zadań 

publicznych,  uczciwej konkurencji- oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji 

odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a 

także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i 

podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania, jawności- oznacza to, że wszystkie 

możliwości współpracy Gminy z organizacją są powszechnie wiadomo i dostępne oraz jawne 

i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji. 

Gmina Piaski podejmuje współprace z organizacjami w formie:  zlecania organizacjom 

realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie, w formie powierzania lub 

wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,  

wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 

zadaniach:  publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych organizacji 

pozarządowych, Gminy  Piaski oraz w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Piaski, 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do 

zakresu ich działania, projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji, prowadzeniu elektronicznej bazy organizacji pozarządowych 

działających na terenie Gminy Piaski,  informowaniu o zadaniach publicznych, które będą 

realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu 

gminy na realizację tych zadań, oraz ogłoszonych konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych oraz o sposobach ich rozstrzygnięć. 

Zwrot dotacji 

 

Po realizacji zadań i złożeniu sprawozdań z ich realizacji nie stwierdzono nieprawidłowości, 

które wpływałyby na zwrot dotacji. 

http://www.piaski-wlkp.pl/ngo


Podsumowanie 

Gmina Piaski realizując cele Programu współpracy w 2019 roku udzielała organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego, 

jak również pomocy pozafinansowej. Organizacje pozarządowe wniosły wkład w realizację 

poszczególnych projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej 

zaś wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność 

wolontariuszy i członków organizacji. Działania Gminy nakierowane były w szczególności na 

tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i 

efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie 

obejmowanym przez samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w 

rozwiązywaniu lokalnych problemów. Gmina Piaski współpracuje z organizacjami 

społecznymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem 

działań na rzecz różnych grup społecznych. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy 

samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym 

pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem. 

 


