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I. Informacje ogólne, podstawa prawna 

 

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Wiśniew 

za 2014 rok przedkłada się Radzie Gminy Wiśniew zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) 

Uchwałą Nr XXXIV/246/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. przyjęto „Program 

współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”. Program stanowił 

podstawę współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi działającymi na 

terenie gminy oraz organizacjami, które taką współpracę deklarują, a nie mają siedziby na 

terenie gminy. Uchwalony przez Radę Gminy program zamieszczony został w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Wiśniew, na stronie internetowej gminy Wiśniew oraz 

znajdował się do wglądu w Urzędzie Gminy Wiśniew. 

Zgodnie z § 6 przyjętego programu współpracy za priorytetowe zadania 

publiczne realizowane w 2014 roku przy współudziale organizacji pozarządowych 

uznano: 

1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

3. Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 

 

II. Ogłoszone i rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert  na realizację zadań publicznych 

 

1. Zarządzeniem Nr 262/2014 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 28 maja 2014 roku ogłoszono 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku obejmujący obszary: 

1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

1.1. Wspieranie projektów i wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy 

Wiśniew w tym wspieranie organizacji festiwali, konkursów, warsztatów 

i przeglądów artystycznych, wystaw, plenerów, 

1.2. Popularyzowanie wiedzy o dziejach gminy Wiśniew poprzez opracowanie 

i wydanie publikacji (w formie książek, broszur, zeszytów) dokumentujących 

historię, kulturę, dzieje, wydarzenia społeczno-gospodarcze, losy mieszkańców 

gminy Wiśniew, 

1.3. Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez kreowanie postaw 
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patriotycznych oraz upowszechnianie swobód obywatelskich wspomagających 

rozwój demokracji, 

1.4. Wspieranie inicjatyw obejmujących kultywowanie regionalnych tradycji, w tym 

tradycji kulinarnych 

1.5. Wspieranie działań związanych z prowadzeniem zespołów muzycznych, grup 

wokalnych, tanecznych, 

1.6. Tworzenie warunków i wspieranie działań do rozwoju amatorskiej działalności 

artystycznej, twórców ludowych i animatorów kultury poprzez organizację 

warsztatów, plenerów, wystaw, 

1.7. Umożliwienie prezentowania gminnych inicjatyw artystycznych. 

2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

2.1. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu poprzez organizację zajęć 

sportowych, zawodów oraz imprez sportowych, współzawodnictwo sportowe 

dzieci i młodzieży, 

2.2. Wspieranie inicjatyw służących integracji poprzez aktywne formy spędzania 

wolnego czasu np. organizacja rajdów, biegów, innych form współzawodnictwa. 

3) Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa  

3.1. Wspieranie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym czynnej turystyki 

na obszarze gminy np. rajdy rowerowe, turystyka piesza itp. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zarządzeniem 

Nr 269/2014 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 8 lipca 2014 r. dokonano rozstrzygnięcia 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, oraz udzielono dotacji na 

realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego: 

▪ Siedleckiemu Stowarzyszeniu Miłośników Techniki Zabytkowe „KORBA” 

z siedzibą Siedlcach, na realizację zadania pn. Drugi Siedlecki Rajd 

Oldtimerów „Przystanek Wiśniew”– dotacja w wysokości 15 000,00 zł, 

▪ Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „LOGOS” z siedzibą Borki Kosy, na 

realizację zadania pn. Tradycje ludowe, patriotyczne i narodowe w mojej 

rodzinie, miejscowości i gminie – dotacja w wysokości 7 000,00 zł, 

▪ Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu „RAZEM” z siedziba w Wiśniewie, na 

realizację zadania pn. Śpiewaj, biesiaduj, tańcz z nami – bo tradycje ludowe 

nadal drzemią w nas – dotacja w wysokości 5 000,00 zł, (z powodu 
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okoliczności podanych przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalnym „RAZEM” 

rozwiązano umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego jeszcze przed 

realizacją zadania). 

 

Na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

oraz działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa – nie wpłynęła żadna oferta. 

 

III. Zlecenie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym na podstawie oferty 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 19a ustawy) 

 

W 2014 roku organizacje nie złożyły ofert na realizację zadań publicznych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert.  

 

IV. Wysokość środków finansowych przeznaczonych i wydatkowanych z budżetu gminy 

na realizację zadań publicznych. 

 

Zgodnie z § 8. Programu współpracy wysokość środków budżetowych 

przewidzianych na realizację zadań w 2014 roku wynosiła 30 000 zł. 

Dotacje wg zrealizowanych zadań 

Nazwa 

organizacji 

pozarządowej 

Tytuł 

zadania 

Przyznana 

kwota  

dotacji 

w zł 

Wykorzystana 
kwota 

dotacji 

w zł 

Zwrot 
niewykorzystanej 

dotacji  

w zł 

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Stowarzyszenie 

Kulturalno-

Oświatowe 

„LOGOS” 

„Tradycje ludowe, 

patriotyczne i 

narodowe w mojej 

rodzinie, 

miejscowości i 

gminie” 

7 000,00  6 656,95 343,05 

Siedleckie 

Stowarzyszenie 

Miłośników 

Techniki 

Zabytkowej 

„KORBA” 

Drugi Siedlecki 

Rajd Oldtimerów 

„Przystanek 

Wiśniew” 

15 000,00 14 738,00 262,00 

RAZEM 22 000,00 21 394,95 605,05 

 



 5 

 

V. Liczba form współpracy pozafinansowej gminy Wiśniew z organizacjami 

pozarządowymi w 2014 r. 

 

1. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Konsultacje dotyczyły: 

 Projektu programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2015 rok poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Wiśniew, na stronie internetowej gminy Wiśniew, 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniew, 

Organizacje pozarządowe do ww. projektu programu współpracy nie wniosły uwag 

i zastrzeżeń. 

2. W ramach współpracy pozafinansowej organizacje pozarządowe były organizatorem 

i angażowały się w uroczystości i imprezy np.: 

 Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały lub uczestniczyły w szeregu imprezach 

lokalnych w tym: 

 w Wiejskim Domu Integracji w Borkach-Paduchach 2 marca 2014 r. odbył się 

kolejny już wieczorek poetycko-muzyczny z udziałem Pani Urszuli Tom. 

Organizatorem było KGW w Borkach-Paduchach wraz z GOK w Wiśniewie; 

 23 marca 2014 r. w sali Wiejskiego Domu Integracji w Borkach-Paduchach 

odbyły się I Zawody Międzygminne w Wyciskaniu Sztangi. Zawody 

zorganizowały Panie z KGW w Borkach-Paduchach; 

 3 maja 2014 r.  KGW i Rada Sołecka wsi Mroczki, w dniu obchodów 223. 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowali rajd rowerowy przez 

rezerwat Jata; 

 18 maja 2014 roku w Gminnym Centrum Kół Gospodyń Wiejskich w Starych 

Okninach po raz czwarty KGW oraz mieszkańcy Starych Oknin zorganizowali 

Przegląd skeczy kabaretowych oraz piosenek pod nazwą „Majówki Oknińskiej 

z Humorem”; 

 8 czerwca 2014 r. KGW w Gostchorzy po raz trzeci było organizatorem 

Festynu Rodzinnego „Mama, Tata i Ja”; 
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 Koło Gospodyń Wiejskich w Śmiarach było współorganizatorem imprezy 

sportowej, jaka miała miejsce na terenie Zespołu Oświatowego w Śmiarach 

25 czerwca 2014 r.; 

 29 czerwca 2014 r. Koło Gospodyń Wiejskich „Twórcze Kobiety” 

w Tworkach oraz druhowie OSP byli organizatorem III Festynu Rodzinnego. 

Zespół „TALANCIK” w skład którego wchodzą dzieci z Twork był 

zapraszany i prezentował swoje osiągnięcia na wielu imprezach 

i uroczystościach na terenie gminny; 

 13 lipca 2014 r. KGW Borki-Paduchy oraz Stowarzyszenie Kulturalno-

Oświatowe „Logos” zorganizowali po raz czwarty Festyn Rodzinny „Święto 

owoców lasu” oraz Zawody Jazdy na Rolkach; 

 27 lipca 2014 r. mieszkańcy miejscowości Wólka Wiśniewska zorganizowali 

I WYŚCIG MYDELNICZEK (pojazdów samodzielnie wykonanym, 

oryginalnych, napędzanym wyłącznie siłą mięśni ludzkich i grawitacją); 

 KGW z terenu gminy Wiśniew na VIII Festiwal Kuchni Regionalnej  

„Z WIŚNIOWYM SMAKIEM” przygotowały potrawy konkursowe oraz 

stoiska na których prezentowały i oferowały potrawy regionalne do degustacji; 

 21 września 2014 r. w Wólce Wiśniewskiej odbyły się Dożynki 2014 Gminy 

Wiśniew połączone z VII Świętem Chleba organizowanym przez KGW 

w Wólce Wiśniewskiej; 

 KGW oraz mieszkańcy wsi Mroczki 11 listopada 2014 r. organizowali 

uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy w Mroczkach. 

Uroczystość połączona była z obchodami Narodowego Święto Niepodległości; 

 Na „IV Jarmark Bożonarodzeniowy w Wiśniewie” – KGW z terenu całej 

gminy przygotowały: wystawę dekoracji Bożonarodzeniowych jak również 

potrawy świąteczne do degustacji przez uczestników jarmarku; 

 Koło Gospodyń Wiejski w Łupinach w nowo wyremontowanym obiekcie 

świetlicy wiejskiej zorganizowało bal dla dzieci przy choince. 

 Ochotnicze Straże Pożarne angażowały się i czynnie uczestniczyły w niemal 

wszystkich imprezach gminnych. 
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VI. Ocena realizacji programu 

 

Zgodnie z §11 ust. 3 Programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2014 przyjęto następujące mierniki efektywności realizacji Programu, które 

przedstawiają się następująco: 

1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych  

 ogłoszono 1 konkursy na realizację wszystkich zadań przewidzianych do realizacji 

w 2014 r.; 

2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 

 zostały złożone 3 oferty; 

3. liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym w formie wsparcia 

i w formie powierzenia: 

 zawarto  3 umowy na realizację zadań w formie wsparcia, w tym jedną umowę 

rozwiązano za porozumieniem (przed realizacją zadania). 

4. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań 

publicznych: 

 na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w 2014 roku wydatkowano 

kwotę 21 394,95 zł 

5. liczba beneficjentów (adresatów) realizowanych zadań publicznych, 

Imprezy kierowane były do wszystkich zainteresowanych i chętnych mieszkańców 

naszej gminy: 

 W projekcie „Tradycje ludowe, patriotyczne i narodowe w mojej rodzinie, 

miejscowości i gminie” brało udział 30 dzieci (na warsztatach), a podsumowaniem 

projektu była wystawa prac wykonanych przez dzieci i młodzież, w której udział 

wzięli mieszkańcy nie tylko Bork-Paduch i Bork-Sółd, ale również okolicznych 

miejscowości. 

 Uczestnicy i widzowie Rajdu Oldtimerów „Przystanek Wiśniew” obserwowali 

i podziwiali 70 zabytkowych aut, które prezentowane były na placu przed 

Urzędem Gminy oraz które można było obserwować na 70. kilometrowej trasie 

wiodącej przez teren gminy Wiśniew. Z uwagi na rozległość imprezy (impreza 

plenerowa w terenie) trudno oszacować liczbowo beneficjentów tego zadania. 
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6. liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy: 

 nie zawarto umów na realizację zadań o charakterze lokalnym na podstawie oferty 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

 

VII. Podsumowanie 
 

W Gminie Wiśniew w 2014 r. wsparto realizację zadań publicznych, których 

organizatorem były organizacje pozarządowe. Były to zadania z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zrealizowane zadania poszerzyły ofertę 

kulturalną skierowana do naszych mieszkańców, zarówno dorosłych jak również dzieci 

i młodzieży. Dotacje przekazane stowarzyszeniom na realizację zadań zostały rozliczone 

przez złożenie sprawozdań z wykonania zadań publicznych. Wszystkim mieszkańcom 

angażującym się w organizację uroczystości, imprez serdecznie dziękuję. 

 

 

 

 


