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Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Wiśniew 

za 2017 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 2018 r. 

poz. 450 ze zm.). 

Uchwałą Nr XXIV/154/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. przyjęto „Program 

współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. 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 2017 roku przy współudziale organizacji pozarządowych 

uznano: 

1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

3. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

6. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 

7. Turystykę i krajoznawstwa. 

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

 

Zarządzeniem Nr 179/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 9 lutego 2017 roku ogłoszono 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. obejmujący obszary: 

1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

1.1. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez 

warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne 

usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku; 
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2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

2.1. Organizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym 

podczas wakacji letnich, ferii zimowych; 

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

3.1. Wzbogacanie życia kulturalnego mieszkańców gminy Wiśniew poprzez projekty 

artystyczne w tym: festiwale, konkursy i warsztaty, przeglądy artystyczne, 

wystawy, plenery, działania związane z prowadzeniem zespołów muzycznych, 

grup wokalnych, tanecznych, 

3.2. 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, 

4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

4.1. Kreowanie postaw patriotycznych oraz upowszechnianie swobód obywatelskich 

wspomagających rozwój demokracji. 

W   wyniku   przeprowadzonego    postępowania    konkursowego    Zarządzeniem  

Nr 190/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 9 marca 2017 r. dokonano rozstrzygnięcia 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych, oraz udzielono dotacji: 

 na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży: 

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

realizację  zadania   pn.   Z  tańcem   witamy  lato   –   warsztaty   taneczne  dla  dzieci 

i młodzieży – dotacja w wysokości 8 000,00 zł; 

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

narodowego: 

 Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „RADOŚĆ” z siedziba w Radomyśli na 

realizację zadania pn. Zróbmy to razem – wzbogacenie życia kulturalnego 

mieszkańców gminy Wiśniew – dotacja w wysokości 15 000,00 zł, 

 na realizację zadań z zakresu: 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
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 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

nie wpłynęła żadna oferta. 

 
 

Zarządzeniem Nr 225/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 13 lipca 2017 roku ogłoszono drugi 

otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz osób  

w wieku emerytalnym oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

W   wyniku   przeprowadzonego    postępowania    konkursowego    Zarządzeniem  

Nr 234/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 21 sierpnia 2017 r. dokonano rozstrzygnięcia 

konkursu ofert oraz udzielono dotacji: 

 na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

 Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „RADOŚĆ” z siedziba w Radomyśli na 

realizację zadania pn. SENIORIADA – Wiśniewski senior FIT – dotacja w wysokości  

5 000,00 zł, 

 na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie  polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „RADOŚĆ” z siedziba w Radomyśli na 

realizację zadania pn. Bo warto pamiętać – dotacja w wysokości 4 000,00 zł. 

 
 

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

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

 

W 2017 roku organizacje nie złożyły ofert na realizację zadań publicznych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 
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III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych i wydatkowanych z budżetu gminy 

na realizację zadań publicznych. 

 

Zgodnie z § 8. Programu współpracy oraz budżetem gminy Wiśniew na 2017 r. 

wysokość środków przewidzianych na realizację zadań w 2017 roku wynosiła 40 000 zł. 

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi przez Stowarzyszenia – realizacja zadań w 2017 

roku zamknęła się kwotą 30 679,17 zł. 

Dotacje wg zrealizowanych zadań w 2017 roku 
 

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 

Aktywności 

Lokalnej 

„RADOŚĆ” 

„Zróbmy to razem – 

wzbogacenie życia 

kulturalnego 

mieszkańców gminy 

Wiśniew” 

 
 

15 000,00 

 
 

15 000,00 

 
 

- 

Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, 
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

Towarzystwo 

Społeczno- 

Kulturalne 
RAZEM 

„Z tańcem witamy 

lato – warsztaty 

taneczne dla dzieci 
i młodzieży” 

 
8 000,00 

 
6 976,53 

 
1 023,47 

Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Stowarzyszenie 

Aktywności 

Lokalnej 
„RADOŚĆ” 

„SENIORIADA – 

wiśniewski senior 

FIT” 

 
5 000,00 

 
5 000,00 

 
- 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

Stowarzyszenie 

Aktywności 

Lokalnej 
„RADOŚĆ” 

 
„Bo warto pamiętać” 

 
4 000,00 

 
3 702,64 

 
297,36 
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IV. Liczba form współpracy pozafinansowej gminy Wiśniew z organizacjami 

pozarządowymi w 2017 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 

2018 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 organizowane w świetlicach wiejskich i na 

przyległych placach. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich organizowały imprezy 

o zasięgu lokalnym a druhowie OSP wspierali działania Pań. 

 
V. Ocena realizacji programu 

 

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

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2017 przyjęto następujące mierniki efektywności realizacji Programu, które 

przedstawiają się następująco: 

1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych 

 ogłoszono 2 konkursy na realizację zadań przewidzianych do realizacji w 2017 r.; 

2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 

 zostały złożone 4 oferty; 

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

i w formie powierzenia: 

 zawarto 4 umowy na realizację zadań w formie wsparcia. 
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4. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań 

publicznych: 

 na realizację zadań publicznych w 2017 r. w budżecie gminy przeznaczono kwotę 

40 000,00 zł, środki wydatkowane to kwota 30 679,17 zł, 

5. liczba beneficjentów (adresatów) realizowanych zadań publicznych, 

Imprezy kierowane były do wszystkich zainteresowanych i chętnych mieszkańców 

naszej gminy: 

 W projekcie „Zróbmy to razem – wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców 

gminy Wiśniew” udział wzięło 450 osób.  W ramach projektu 12  marca  2017 r.  

w świetlicy w Helenowie odbył się Gminny dzień Kobiet, w miesiącach marzec- 

sierpień przeprowadzono warsztaty wokalne w wymiarze 23 godzin, 11 listopada 

2017 r. w Radomyśli zorganizowano i przeprowadzono II Przegląd Piosenki 

Patriotycznej Śpiewam Ci Polsko – którego przygotowania rozpoczęły się we 

wrześniu. 

 „Bo warto pamiętać” – na III wieczernicę patriotyczną w dniu 5 listopada 2017 r. 

do świetlicy w Helenowie przybyło 85 osób. Wieczernicę poprzedziły warsztaty 

artystyczne oraz warsztaty z rękodzieła w których uczestniczyło 15 dzieci. 

 „SENIORIADA – wiśniewski senior FIT” – to projekt skierowany do  seniorów  w 

ramach którego zorganizowano: radomyski marsz nordic walking, gminny dzień 

seniora, warsztaty praktyczne z dekoracji potraw wraz z wykładem z zasad 

zdrowego żywienia, spotkania z kosmetyczką i instruktorem sportowym. 

 „Z tańcem witamy lato – warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży” to projekt 

adresowany do młodzieży w ramach którego przeprowadzono warsztaty tańca, 

muzyki, teatralne, a których efektem był wypracowany układ taneczny 

zaprezentowany podczas Dożynek Gminy Wiśniew. 

6. liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy: 

 w 2017 r. nie zawarto umów na realizację zadania o charakterze lokalnym na 

podstawie oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
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VI. Podsumowanie 

 

W Gminie Wiśniew w 2017 r. wsparto realizację zadań publicznych, których 

organizatorem i realizatorem były organizacje pozarządowe. Były to zadania z czterech 

obszarów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności  

na rzecz dzieci i młodzieży; z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zrealizowane zadania 

poszerzyły ofertę kulturalną skierowaną 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.  

 

 

 

 

                                                                                      W Ó J T  

 

                                                                                              Krzysztof Kryszczuk 


