
Sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi w 

2016 roku 

 

          Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) przedkładam sprawozdanie 

z realizacji „Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”, przyjętego 

uchwałą Nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 4 grudnia 2015 roku. 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku odbywała się w 

formie finansowej i pozafinansowej.  

Przedmiotem współpracy finansowej była realizacja zadań publicznych w zakresie:  

1) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

poprzez prowadzenie zajęć, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży, 

2) ochrony dóbr kultury obejmującej remont i konserwację obiektów zabytkowych, 

3) kultury, sztuki i tradycji poprzez wspieranie działalności organizacji i kół gospodyń 

wiejskich, 

4) przeciwdziałania patologiom społecznym i pomocy społecznej poprzez organizowanie 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży,  

5) bezpieczeństwa i porządku poprzez wspieranie działalności ochotniczych straży pożarnych.  

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie: 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

poprzez prowadzenie zajęć, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych oraz wypoczynku 

dzieci i młodzieży wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie odbyło się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Ogłoszenia o organizowanym konkursie 

zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz 

na stronie internetowej.  

Konkursy ogłoszono na podstawie: 

1) zarządzenia Nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 8 marca 2016 r. na 

popularyzowanie: 

a) gry w piłkę nożną w kwocie 60.000 zł, 

b) gry w piłkę siatkową w kwocie 20.000 zł. 

2) zarządzenia Nr 63/2016 z dnia 26 września 2016 r. na popularyzowanie gry w piłkę nożną 

w kwocie 20.000 zł, 

3) ponadto na podstawie umowy Nr 5/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. zawartej z ULKS 

przekazano 10.000 zł na popularyzowanie gry w piłkę siatkową. 

W wyniku zawartych umów przekazano w formie dotacji środki finansowe dla niżej 

wymienionych organizacji z przeznaczeniem na: 

 

Lp. Nazwa 

podmiotu 

Dotowane zadanie Kwota 

dotacji 

1. Ludowy Klub 

Sportowy 

PIAST 

Stopnica 

Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży, 

szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach 

piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym ze 

szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych, zakup 

odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące 

utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy 

80.000 zł 

 



2. Uczniowski 

Ludowy Klub 

Sportowy w 

Stopnicy 

Popularyzowanie gry w piłkę siatkową wśród dzieci i 

młodzieży, szkolenie, treningi, współzawodnictwo, udział w 

rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym 

ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych, 

zakup sprzętu do uprawiania sportu 

30.000 zł 

 

W 2016 roku Gmina współpracowała z organizacjami pożytku publicznego, 

stowarzyszeniami i fundacjami w dziedzinach: 

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji w zakresie: 

1) organizacji imprez kulturalnych (Stopnicka Majówka, Dni Stopnicy, Dzień Dziecka, 

Dzień Kobiet, dożynki gminne i sołeckie), 

2) współorganizacji obchodów Dni Dziedzictwa Narodowego z udziałem klubu seniora 

„Królewska Oaza” oraz jubileuszu 10.lecia chóru Cantores Stopnicensis, 

3) wspierania tradycji regionalnych kultywowanych przez koła gospodyń wiejskich i 

Stowarzyszenie Kobiet Nowoczesna Gospodyni, 

4) upowszechniania osiągnięć i promocja gminy: 

 na targach turystycznych i w materiałach promocyjnych w ramach Lokalnej Grupy 

Działania Królewskie Ponidzie, Lokalnej Grupy Rybackiej Świętokrzyski Karp, 

Lokalnej Organizacji Turystycznej „Moc Ponidzia”, Regionalnej Organizacji 

Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, 

 w przewodnikach i w czasie imprez organizowanych przez Organizację Turystyczną 

„Szlak Jagielloński”, 

 w wydawnictwach Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego, 

5) ochrony zabytków poprzez dotowanie prac związanych z remontami: 

  muru klasztornego i odnowienia figury św. Antoniego w ogrodzie klasztornym, 

 elewacji kaplicy Matki Bożej Stopnickiej w Stopnicy. 

2. Kultura fizyczna, sport i turystyka poprzez współorganizowanie: 

 imprez sportowych (rajd rowerowy, międzygminne biegi uliczne, marsz po zdrowie), 

 turniejów tenisa stołowego, gry w badmintona, w piłkę nożną, siatkową, koszykową 

(zakup pucharów, dyplomów, posiłków, ubezpieczenie sportowców), 

3. Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc społeczna 

oraz bezpieczeństwo poprzez: 

 dofinansowanie wypoczynku feryjnego i wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w formie 

półkolonii, wyjazdów na kolonie letnie i zimowiska, 

 dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji na dodatkowe badania osób doprowadzonych 

do PDOZ oraz organizowanie ponadnormatywnych służb policjantów, 

 dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP w Busku-Zdroju, 

 dofinansowanie Funduszu Wsparcia PSP na potrzeby komendy Powiatowej PSP w 

Busku-Zdroju z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej oraz echosondy, 

 współorganizowanie turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży, 

 zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – bieżące 

wyposażenie oraz zakup umundurowania dla OSP w Czyżowie i Smogorzowie,  

4.  Ochrony zwierząt w zakresie wyłapywania, leczenia i zapewnienia opieki zwierzętom 

bezdomnym. 

W realizacji Programu Gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi, 

których cele statutowe wiążą się z określonymi zadaniami gminy (kluby sportowe, ochotnicze 

straże pożarne, stowarzyszenia kulturalne, turystyczne, organizacje młodzieżowe i 

kombatanckie, klub seniora, koła gospodyń wiejskich itp.). 

Ponadto Gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w zakresie: 



1) udostępniania pomieszczeń, materiałów i sprzętu na działalność statutową,  

2) konsultowania projektu programu współpracy gminy Stopnica z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2016 roku, 

3) udziału przedstawicieli organizacji w wyborze ofert zgłoszonych w konkursach, 

4) sprawowania patronatu nad imprezami sportowymi, konkursami oraz fundowanie nagród, 

5) udziału przedstawicieli gminy w imprezach i spotkaniach organizowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

 

 

Opracowała: A. Godowska 

Stopnica, 2017-03-22 
 


