
Nowiny, dnia 09.04.2019r. 

Sprawozdanie z realizacji 

„Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.” 

 
„Roczny Program współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”, zwany dalej 

„Programem”, został przyjęty Uchwałą nr RG-XXXV/424/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia  

24 października 2017 r. W.w. uchwała została ogłoszona dnia 31 października 2017 r. w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Natomiast dnia 07 listopada 2017 r. – uchwała 

umieszczona została na BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Projekt Programu, zgodnie z zarządzeniem nr  WG.0050.100.2017 Wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny z dnia 12.09.2017r., został poddany konsultacjom w dniach od 20.09.2017r. do 12.10.2017r., 

poprzez zamieszczenie go z formularzem konsultacji, służącym do składania uwag, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sitkówka-Nowiny  

w zakładce dla stowarzyszeń, a także na stronie Gminy w zakładce dla mieszkańców, organizacje 

pozarządowe, aktualności. Konsultacje były przeprowadzone w trybie określonym Uchwałą  

nr  RG- XLIX/391/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20.10.2010r. w sprawie: „określenia zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”. Zainteresowane 

podmioty miały możliwość zgłoszenia do Wójta pisemnych opinii i uwag  opinii do projektu aktu, 

będącego przedmiotem konsultacji. Z przebiegu konsultacji sporządzono informację określającą jej 

wynik. W procesie konsultacji wpłynęła pozytywna opinia opracowana przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego w formie załączonej Uchwały nr 6 z dn. 09 października 2017r. 

Niezmieniony projekt uchwały został przekazany  dn.13 października 2017r. do Rady Gminy. 

 

I. Cele Programu: 

Zrealizowano cel główny, którym było prowadzenie przez gminę działalności we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy. Podjęto również wiele działań, które wpisywały się  

w ramy celów szczegółowych i służyły one: 

-  poprawie jakości życia, poprzez zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy, 

- umacnianiu w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz jej   

tradycji, 

- tworzeniu przyjaznych warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy, 

- wspieraniu inicjatyw działających na terenie Gminy.  

 

II. Przy współpracy z podmiotami Programu gmina kierowała się głównie następującymi zasadami: 

- zasadą partnerstwa – polegającą na współpracy Gminy z podmiotami Programu, które czynnie 

uczestniczyły w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, 

- zasadą pomocniczości i suwerenności stron - respektując odrębność i suwerenność organizacji, 

gmina wspierała finansowo i pozafinansowo oraz powierzała realizację zadań publicznych 

podmiotom programu, 



- zasadą efektywności – polegającą na wspólnym dążeniu Gminy i podmiotów programu do 

osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, 

- zasadą uczciwej konkurencji oraz zasadą jawności – kierując się na przejrzystymi zasadami 

współpracy, opartymi na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania oraz na 

zapewnieniu równego, szerokiego i sprawnego dostępu do informacji i realizacji zadań. 

 

III. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi była realizacja przez wymienione 

podmioty, zadań należących do Gminy. Należały do nich zadania realizowane w zakresie: 

  - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

              - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

  

IV. Formy współpracy:  

Współdziałanie Gminy z podmiotami Programu obejmowało zarówno współpracę o charakterze 

finansowym jak i pozafinansowym zgodnie z programem współpracy. 

1. Współpraca finansowa polegała na: 

-  powierzaniu wykonania zadań poprzez sfinansowanie jego realizacji w formie dotacji, 

- wsparciu wykonania zadania poprzez częściowe sfinansowanie jego realizacji w formie  

    dotacji. 

2. Współpraca pozafinansowa polegała na: 

- akcji informacyjnej poprzez umieszczanie wykazu organizacji pozarządowych działających na 

    terenie Gminy Sitkówka-Nowiny oraz informacji o prowadzonych kierunkach rozwoju 

    Gminy, o konkursach dla podmiotów Programu i aktualnych informacji dotyczących 

    podmiotów Programu, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.nowiny.com.pl,   

    w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym, na BIP w zakładce stowarzyszenia  

     i    związki członkowskie, a także  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

- konsultowaniu z podmiotami Programu projektów aktów prawnych w dziedzinach 

     dotyczących ich działalności, głównie współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku 

     Publicznego oraz podmiotami Programu. Inicjowanie i współorganizowanie 

     szkoleń i spotkań w celu wymiany doświadczeń, prezentacji swojej działalności, zebrania 

     opinii i wniosków co do stanu współpracy i realizacji programu. Udostępnianie materiałów 

     promocyjnych Gminy podmiotom Programu. 

  

V. Okres realizacji Programu – 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

VI. Sposób realizacji Programu: 

   Realizacja zadań publicznych odbywała się na zasadach określonych w ustawie o działalności   

pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., na podstawie zawartych umów,  

po przeprowadzeniu procedur dotyczących: 

  1.  Otwartego konkursu ofert (art. 11 ust 2 ustawy) – ogłoszono i przeprowadzono cztery konkursy 

ofert na realizację zadań publicznych, w wyniku których zawartych zostało dziewięć umów  

z organizacjami pozarządowymi. 

  2. Z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. małych dotacji (art. 19a ustawy), na 

wniosek podmiotu Programu, poprzez zlecanie zadań publicznych podmiotom Programu, na 

podstawie zawartych trzech umów z organizacjami pozarządowymi.     

 

VII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert: 

www.nowiny.com.pl


1. Komisje były powoływane każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w drodze 

      zarządzenia Wójta Gminy. 

2. Pracami komisji kierował przewodniczący i w posiedzeniach brało udział łącznie czterech 

      członków komisji. 

3. Komisja dokonywała analizy złożonych ofert w dwóch etapach. Pierwszy z nich obejmował 

ocenę formalną, a drugi ocenę merytoryczną. 

4. Z przebiegu prac komisji konkursowych sporządzane były protokoły wraz z dokumentacją 

konkursów. Następnie zostały one przekazane Wójtowi celem podjęcia decyzji o przyznaniu 

dotacji. 

 

VIII. Wysokość środków finansowych przekazanych przez Gminę dla organizacji pozarządowych  

w 2018 r. wyniosła  łącznie: 302,098,00zł. ( słownie:  trzysta dwa tysiące dziewięćdziesiąt osiem 

złotych i 00/100). 

1) Wysokość środków finansowych przekazanych z podziałem, ze względu na tryb zlecania 

realizacji zadań: 

a) 287.998,00 zł ( słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 

osiem złotych i 00/100) przekazano w trybie otwartych konkursów ofert. 

b) 14.100,00 zł ( słownie: czternaście tysięcy sto złotych i 00/100) przekazano w trybie 

pozakonkursowym.  

- Wysokość środków przekazanych w formie tzw. małych dotacji stanowiła 4,68% wszystkich 

dotacji, czyli nie przekroczyła 20% ogólnej kwoty dotacji przekazanej dla organizacji 

pozarządowych w 2018 r. 

- Łączna kwota dotacji przekazana w trybie pozakonkursowym dla jednej organizacji nie 

przekroczyła kwoty 20.000,00 zł. 

2) Wysokość środków przekazanych z podziałem, ze względu na zakres przedmiotowy zadań: 

a) 232.098,00 zł (słownie:  dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych  

i 00/100) przekazano na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

b) 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) – przekazano na zadania   

w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

IX. Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych wraz  

z  wysokością przekazanych kwot na ich realizację:  

1. Gminny Klub Sportowy „Nowiny” – dotacje przekazane na podstawie dwóch umów, na 

łączną kwotę 112.000,00 zł. ( słownie: sto dwanaście tysięcy złotych i 00/100), w tym: 

1) umowa  RSO.526.01.2018 z dnia 22.01.2018 r. na kwotę 105. 000,00 zł.,  

na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe zawodników klubu sportowego GKS 

NOWINY  na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny,  w tym organizowanie treningów, 

zawodów, meczy i turniejów w zakresie piłki nożnej”. 

2) umowa RSO.526.06.2018 z dnia 13.02.2018 r. na kwotę 7.000,00 zł, na realizację 

zadania pn. „Organizacja zimowego obozu sportowego dla zawodników w wieku 

12-14 lat  z grupy Trampkarz Młodszy ”.  

 

2. Gminny Klub Sportowy „Futsal-Nowiny” – dotacja przekazana na podstawie umowy 

RSO.526.02.2018  z dnia 22.01.2018 r. na kwotę 74.998,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt 

cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 00/100) na realizację 

zadania pn: „Szkolenie sportowe zawodników klubu sportowego GKS FUTSAL-NOWINY 

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny,  w tym organizowanie treningów, meczy i turniejów 

w zakresie piłki nożnej”.  



 

3. Uczniowski Klub Sportowy „Fukutenijn” - dotacje przekazane na podstawie trzech 

umów na łączną kwotę 28.850,00 zł. ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset 

pięćdziesiąt złotych i 00/100),  w tym: 

1) umowa RSO.526.03.2018 z dnia 22.01.2018 r. na kwotę 20.000,00 zł na realizację 

zadania pn: ”Judo - sportem promującym zdrowie dzieci i młodzieży w 2018 r.” . 

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.183,53 zł. 

2) umowa RSO.526.09.2018 z dnia 23.05.2018 r. na kwotę 6.750,00 zł na realizację 

zadania: „Organizacja letniego obozu judo dla judoków z UKS Fukutenjin z Kowali  

w 2018r.” 

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 15,00 zł. 

3) umowa z dnia RSO.526.12.2018 z dnia 26.10.2018 r. na kwotę 2.100,00 zł.,  

na realizację zadania pn: „29 Świętokrzyski Turniej Judo z okazji 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości”.  

 

4. Gminny Klub Sportowy „Nowińska Akademia Futsalu” – dotacje przekazane na 

podstawie dwóch umów na łączną kwotę 23.550,00 zł. ( słownie: dwadzieścia trzy 

tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100), w tym: 

1) umowa RSO.526.04.2018 z dnia 22.01.2018 r. na kwotę 18.000,00 zł, na realizację 

zadania pn. „Szkolenie sportowe zawodników klubu sportowego GKS Nowińskiej 

Akademii Futsalu na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny,  w tym organizowanie 

treningów, zawodów, meczy i turniejów w zakresie piłki nożnej halowej”.  

2) umowa RSO.526.11.2018 z dnia 23.05.2018 r. na kwotę 5.550,00 zł. (słownie: pięć 

tysięcy pięćdziesiąt złotych i 00/100), na realizację zadania pn. „Półkolonie GKS 

Nowińskiej Nowiny 2018”.  

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 350,00 zł. 

 

5. Stowarzyszenie „Między Rajem A Piekłem” – dotacje przekazane na podstawie trzech 

umów na łączną kwotę 57.700,00 zł.( słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset 

złotych i 00/100),  w tym: 

1) umowa RSO.526.05.2018 z dnia 06.02.2018 r. na kwotę 17.000,00 zł. na 

realizację zadania pn. „Ferie z Pasją 2018”.  

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 963,62 zł. 

2) umowa RSO.526.07.2018 z dnia 16.04.2018 r. na kwotę 10.000,00 zł. 

na realizację zadania: „Aktywizacja społeczna grup młodzieżowych z terenu 

Gminy Sitkówka-Nowiny w samodzielnej realizacji własnych inicjatyw lokalnych 

w 2018r.” 

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.162,34 zł. 

3) umowa RSO.526.10.2018  z dnia 23.05.2018 r. na kwotę 30.700,00 zł. na 

realizację zadania pn. „Wakacje z Pasją 2018”.  

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 792,32 zł. 

 

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Amabilis” – dotacja przekazana 

na podstawie umowy RSO.526.08.2018  z dnia 02.05.2018 r. na kwotę 5.000,00 zł. 

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), na realizację zadania pn. „XXVI Wojewódzka 

Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych - Zgórsko 2018”. 

 

 



 

X. Wysokość środków finansowych wykorzystanych przez organizacje pozarządowe, po rozliczeniu 

przekazanych dotacji w 2018 r. 

1.  Łączna kwota zwrotu niewykorzystanych dotacji wyniosła 4.466,81 zł.  

(słownie: cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i 81/100). 

2. Łączna kwota wykorzystanych dotacji wyniosła 297.631,19 zł. (słownie: dwieście 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych i 19/100). 

 

XI.  Sposób oceny realizacji Programu: 

1.  Nadzór, ocenę i kontrolę stanu realizacji zadań, prawidłowości wykorzystania środków 

        przekazanych na ich realizację oraz prowadzenie dokumentacji sprawował Wójt Gminy 

        Sitkówka-Nowiny. 

2.  Sprawozdanie z realizacji niniejszego Programu zostaje złożone do Biura Rady Gminy 

        Sitkówka-Nowiny oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

        Sitkówka-Nowiny do dnia 31 maja 2019 r., zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy „o działalności 

        pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 
dn. 09.04.2019r. 
Agnieszka Stępień 
St. Specjalista ds. promocji i działalności gospodarczej 
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