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Sprawozdanie z  realizacji  
Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku 

 
 

 Roczny Pogram Współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi             
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku został przyjęty 
Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XLV/362/14 z dnia 5 listopada 2014 roku.  
 

Realizacja Rocznego Programu Współpracy w roku 2015 odbywała się na podstawie 
następujących zasad:  

• pomocniczości, 
• suwerenności stron, 
• partnerstwa, 
• efektywności, 
• uczciwej konkurencji,  
• jawności. 

 
I.  Współpraca pomiędzy Gminą Spytkowice, a podmiotami Programu była 
 realizowana w następujących formach: 
 
1.   finansowe formy współpracy: 

• zlecanie podmiotom Programu realizacji zadania publicznego poprzez wspieranie 
 takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji. 

 
2.   pozafinansowe formy współpracy: 

• prowadzenie internetowej lokalnej bazy danych o organizacjach pozarządowych
 działających na terenie Gminy Spytkowice, 
• wzajemna wymiana informacji w zakresie planowanych kierunków działalności                            
 i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 
• opiniowanie i konsultowanie programów w dziedzinach stanowiących obszary
 wzajemnych zainteresowań, 
• współpraca i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych 
 z innych źródeł w szczególności poprzez informowanie o możliwości 
 pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, udzielania pomocy 
 w zakresie wypełniania wniosków, 
• promocja działań podejmowanych przez podmioty programu poprzez 
 zamieszczanie  na stronach  internetowych Gminy oraz mediach lokalnych - na 
 wniosek organizacji lub podmiotu, informacji dotyczących realizowanych przez 
 nie inicjatyw, 
• wspomaganie techniczne, szkoleniowe, lokalowe, informacyjne podmiotów 
 Programu, 
• inicjowanie lub organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie
 zasad sporządzania ofert oraz sprawozdań z wykonania zadania publicznego, 
• udzielanie pomocy merytorycznej związanej z realizacją wykonywanych zadań
 publicznych. 
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II.     Przedmiotem współpracy Gminy Spytkowice z organizacjami pozarządowymi 
 oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 
 roku były zadania publiczne dotyczące: 

 
1.   Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: 

1) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego 
oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci z rodzin patologicznych i dotkniętych problemami wychowawczymi 

2.   Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

1) prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży                         
      w szczególności w zakresie unikania zagrożeń związanych z alkoholizmem,   
      narkomanią i innymi uzależnieniami, 
2) organizowanie imprez, kampanii, zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz 

podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek 
oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy, 

3) wspieranie działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania patologiom, mającym 
na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z nadużywania różnego rodzaju 
używek oraz upowszechnianiu wzorców i postaw pro zdrowotnych, 

4) prowadzenie pozaszkolnej profilaktyki środowiskowej poprzez organizowanie zajęć 
profilaktycznych w świetlicach integracyjnych, środowiskowych oraz zajęć sportowych 
w zakresie zagospodarowania czasu wolego oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży 
z rodzin patologicznych, 

5) prowadzenie działań pomocowych, wspierających, profilaktycznych wobec osób 
uzależnionych i współuzależnionych od wszelkiego rodzaju uzależnień. 

3.  Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

1) współpraca i pomoc lokalnym organizacjom działającym na terenie Gminy, 
2) wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, społecznych  

oraz zdrowotnych,  
3) wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań i promowanie produktów 

regionalnych, 
4) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych, 
5) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Gminy i regionu, 
6) podejmowanie działań organizacyjnych mających na celu rozwój, poprawę warunków 
życia Mieszkańców, 

7) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu 
rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, 

8) działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
9) rozbudzanie i pogłębianie wśród mieszkańców wspólnej tożsamości i poczucia 

odpowiedzialności za Gminę oraz jej kulturowe dziedzictwo, 
10) wspieranie imprez artystycznych, kursów, konkursów, pokazów kulinarnych, 

warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń i innych form edukacyjnych oraz 
informacyjnych, 

11) organizowanie spotkań integracyjnych, zabaw, wystaw, plenerów oraz imprez  kulturalnych, 
12) wspieranie działalności artystycznej. 
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4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

1) promowanie kultury fizycznej poprzez organizowanie współzawodnictwa sportowego, 
2) propagowanie reakcji ruchowej, jako formy spędzania czasu wolnego, doskonalenie 

umiejętności sportowych, tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych 
dla rozwoju reakcji ruchowej,  udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej, 

3) popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie 
warunków do uprawiana sportu na terenie Gminy, 

4) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez, zawodów, turniejów 
i rozgrywek sportowo – rekreacyjnych. 

 

5.   Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego: 

   1)  kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach,  

miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji 
kulturowych Gminy  i jej Mieszkańców, 

    2)  renowację, konserwację, inwentaryzację i ochronę zabytków i innych obiektów kultury 
 materialnej. 
 

III. Wspieranie realizacji zadań publicznych odbywało się: 
 
1. Na podstawie ogłoszonych konkursów ofert w oparciu o przepisy ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie.  

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów oraz kontroli wykonania zadań publicznych 
zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego określił 
Wójt Gminy Spytkowice. 

Wójt Gminy Spytkowice powołał również Komisję konkursową, a także określił warunki 
konkursu w drodze Zarządzenia. Po zakończeniu prac dotyczących oceny złożonych ofert, 
Przewodniczący Komisji przekazał Wójtowi Gminy: oferty, protokoły odrębne dla każdej 
złożonej oferty, listy rankingowe oraz protokóły zbiorcze, celem dokonania przez Wójta 
ostatecznego wyboru ofert. Wyniki konkursu zatwierdzał Wójt Gminy, po czym podał je do 
publicznej wiadomości.  

Podstawowym kryterium, decydującym o udzieleniu wsparcia dla organizacji jest zgodność 
jej działalności statutowej ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy                 
lub jej Mieszkańców. O dofinansowanie mogły ubiegać się wyłącznie organizacje, które 
prowadzą swoją działalność lub tę część działalności, która jest kierowana dla Mieszkańców 
Gminy Spytkowice. 

Pozostałymi kryteriami oceny były: 

     a)  ocena możliwości i jakości realizacji zadania, 
     b)  minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków, 
     c)  dotychczasowa działalności organizacji zawarta we wniosku, 
     d)  dotychczasowa współpraca z samorządem, 
     e)  posiadane zasoby materialne i kadrowe, 
     f)   nowatorstwo metod działania. 
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2. Po złożeniu na wniosek organizacji oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert                    
w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 
Złożone przez organizację wnioski (wraz z ofertą) o zlecenie realizacji zadania z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, po uznaniu przez Wójta Gminy celowości realizacji zadania, 
zostały podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich na stronie internetowej 
www.spytkowice.net.pl zakładka ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka                          
– zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne. 
 
IV. W roku 2015 Gmina Spytkowice przekazała na zadania publiczne realizowane 

przez organizacje pozarządowe ogólną pulę środków w wysokości  94 000 zł.  
 

Środki te zostały rozdysponowane: 
 

I.  Na podstawie ogłoszonego przez Wójta Gminy Spytkowice konkursu. 

Po sprawdzeniu i zaopiniowaniu ofert przez powołaną przez Wójta Komisję Konkursową 
oraz po zatwierdzeniu ofert i podaniu wyników konkursu do publicznej wiadomości przez 
Wójta Gminy, nastąpiło spisanie umowy na realizację zadania.  
 

1) Wypoczynek dzieci i młodzieży: ogólna kwota 10.000 zł. na organizowanie   
wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz 
aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
z rodzin patologicznych i dotkniętych problemami wychowawczymi dla: 

 
a) Ludowy Klubu Sportowy „ASTRA” Spytkowice - 5 dniowy  wyjazd na obóz 

sportowy  pn. „Sportowe lato 2015” dla 28 dzieci do Murzasichle - 6.000 zł,  
 
b) Mi ędzyszkolny Klub Kajakowy Łączany - organizacja 2 spływów kajakowych                        

dla 20 dzieci na trasie Zator - Łączany - 2.000 zł,  
 
c) Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowicach - organizacja wypoczynku letniego                                

pn. "Stra żackie Wakacje"- jednodniowa wycieczka do Kopalni Soli w Bochni                         
dla 40 dzieci - 2.000 zł.  

 
 

2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: ogólna kwota 10.000 zł.  
na: organizowanie zajęć sportowych, kulturalno – oświatowych i rozrywkowych dla 
dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu zapobieganie 
patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia, wskazanie 
alternatywnych, społecznie akceptowanych, form spędzania wolnego czasu dla:  

a) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę"                     
- zajęcia profilaktyczno - rehabilitacyjne pn. "Wsparcie na starcie"  dla  10 dzieci                
- 3.000 zł,  

 
b) Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" - organizowanie zajęć kulturalnych, 

edukacyjnych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży pn. "Poznajemy Kultur ę                    
i Tradycj ę Naszego Regionu"  - ok. 80 osób - 4.000 zł, 

 
c) Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi - zorganizowanie warsztatów 

profilaktycznych pn. "Akademia Pomysłów" dla 150 osób - 3.000 zł.  
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3)  Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: ogólna kwota                 
5.000 zł.  na: wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, 
społecznych oraz zdrowotnych, wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań                      
i promowanie produktów regionalnych, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz 
rozwoju Gminy           i regionu:  

a) Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga - zorganizowanie Klubu Seniora                                     
pn. "AKTYWNI 50+" dla 25 osób 5.000 zł.  

 
 

4) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: ogólna kwota 
8.000 zł na: kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych 
postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochronę i popularyzowanie tradycji 
kulturowych Gminy i jej mieszkańców, renowację, konserwację, inwentaryzację  
i ochronę zabytków i innych obiektów kultury materialnej.  

a) Towarzystwo Miłośników Ziemi Spytkowickiej - „Renowacja Pomnika Nagrobnego 
Maryanny Kołodziej” - 8.000 zł.                                                      

 
 

5) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: ogólna kwota  43.000 zł                              
- promowanie kultury fizycznej poprzez organizowanie współzawodnictwa sportowego, 
propagowanie reakcji ruchowej, jako formy spędzania czasu wolnego, doskonalenie 
umiejętności sportowych, tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych 
dla rozwoju reakcji ruchowej, udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej, popularyzacja 
zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków                            
do uprawiana sportu na terenie Gminy, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz 
organizacja imprez, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowo – rekreacyjnych: 

 
a) Ludowy Klub Sportowy "ASTRA" Spytkowice - poprawa b azy sportowej - zakup 

materiałów, renowacja, montaż instalacji elektrycznej i słupów wraz z lampami                     
na płytach boisko piłkarskich - 34.800 zł,  

 
b) Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ" Ryczów - poprawa bazy sportowej - wykonanie 

projektu trybun dla widzów - 8.000 zł,          
                                                

c) Klub Tenisa Stołowego "VICTORIA" Spytkowice - organizowanie 
współzawodnictwa sportowego, doskonalenie umiejętności sportowych - zakup 
akcesoriów sportowych 200 zł.                                                      

 
2.  Z pominięciem otwartego konkursu ofert: 

Po uznaniu przez Wójta Gminy celowości realizacji zadania, oferty zostały ogłoszone 
do publicznej wiadomości. Następnie wobec braku uwag do zasadności ofert, spisano umowy 
na realizację następujących zadań: 

1) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: ogólna kwota                          
1.000 zł.  na: wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, 
społecznych oraz zdrowotnych, wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań                    
i promowanie produktów regionalnych, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz 
rozwoju Gminy i regionu:  

a) Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej - organizacja zaplecza sanitarnego 
"Zwierzy ńca w Lipowej" 1.000 zł.  
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2) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: ogólna kwota                 
9.000 zł.  na: realizację działań mających na celu ochronę przyrody i ochronę zwierząt, 
edukacja ekologiczna poprzez angażowanie dzieci i młodzieży w działania o charakterze 
proekologicznym: 

a) Koło Łowieckie "HUBERT" w Ryczowie - organizacja zajęć terenowych promujących 
ekologiczny styl życia 9.000 zł.  

 
3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: ogólna kwota 

8.000 zł na: kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych 
postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochronę i popularyzowanie tradycji 
kulturowych Gminy i jej mieszkańców, renowację, konserwację, inwentaryzację  
i ochronę zabytków i innych obiektów kultury materialnej.  

 
a) Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi - renowacja zabytkowego pomnika                  

Ks. Jana Biedrończyka, jednego z najstarszych pomników na cmentarzu 
komunalnym w Ryczowie - 8.000 zł.  

 
 
Wszystkie dofinansowane organizacje prawidłowo i zgodnie z zapisami ustawowymi  
zrealizowały swoje zadania, dokonując równocześnie prawidłowego rozliczenia.  
Wszelka niezbędna dokumentacja w zakresie dofinansowania organizacji jest do wglądu                     
u pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.  

 

 
 
V.  Program podlegał monitorowaniu poprzez: 

       a)  wywiad swobodny z realizatorami Programu, 
       b)  analizę dokumentów składanych przez realizatorów Programu, 
       c)  obserwację działań prowadzonych przez realizatorów Programu, 

 d)  zapoznanie się z dokumentacją zdjęciową i filmową z realizacji zadań objętych    
        ogłoszonymi konkursami ofert. 

 
Współpraca z tymi organizacjami jest dla Wójta bardzo pomocna m. in. w organizacji 

Dożynek Gminnych oraz innych imprez kulturalnych w trakcie, których organizacje 
te uświetniają imprezy swoimi występami, czy świadczeniem pomocy technicznej.  
 

 WÓJT GMINY 
Mariusz Krystian  
 
 

Otrzymuj ą:  
- 1 egz. Rada Gminy,  
- 1 egz. BIP, 
- a/a.  
 
 
Sporządziła: 
18.05.2016 r. K. Odrzywolska 


