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WPROWADZENIE
Gmina Końskie dążąc do kształtowania demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym, za istotny czynnik uznaje budowanie partnerstwa pomiędzy
administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi. Partnerstwo to ma na celu coraz
lepsze rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców naszej gminy, a tym samym
skuteczniejsze i efektywniejsze wykonywanie zadań publicznych.
Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest niezwykle ważnym elementem
spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Przyczynia się nie tylko do wzrostu
odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie, ale przede wszystkim do rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
Najważniejszym dokumentem regulującym zasady współdziałania koneckiego
samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi” jest
roczny program współpracy, uchwalany na podstawie art. 5a ust. 1 przedmiotowej
ustawy.Należy podkreślić, że dobra współpraca zależy nie tylko od unormowań prawnych, ale
także dużego zaangażowania partnerów obu sektorów, doświadczenia oraz wymiany
informacji, które pozwalają na lepsze osiąganie wyznaczonych celów.
Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy
Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi. Opracowane zostało na podstawie danych
przekazanych przez komórki merytoryczne urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy.
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Rozdział I
Tworzenie Programu na rok 2017
W dniu 27października 2016 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę
Nr XXVII/257/2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
zwanego dalej „Programem”. Przyjęcie niniejszego Programu było nie tylko spełnieniem
ustawowego obowiązku, ale również wyrazem polityki społecznej gminy, polityki
zmierzającej do zapewnienia organizacjom pozarządowym warunków do działania na rzecz
społeczności lokalnej, a w szczególności do podejmowania wspólnych działań związanych
z realizacją zadań publicznych.
Program stanowił kontynuację dotychczasowej współpracy Gminy Końskie
z organizacjami pozarządowymi i powstał na bazie Programu współpracy Gminy Końskie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016.
Zgodnie z wymogami ustawy projekt Programu został poddany konsultacjom
społecznym.
Konsultacje zostały przeprowadzone w trybie uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady
Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego. Konsultacje odbywały się
w terminie od dnia 14 października 2016 r. do dnia 21 października 2016 r. Ogłoszenie
o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w dniu
06października 2016 r.
Celem niniejszych konsultacji było umożliwienie wszystkim zainteresowanym
organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność statutową w sferze zadań
publicznych, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie włączenia się
do współtworzenia Programu poprzez zgłaszanie własnych uwag i wniosków. Do konsultacji
nie przystąpił żaden podmiot.
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Rozdział II
Współpraca o charakterze finansowym
Współpraca finansowa Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
polegała w szczególności na zlecaniu realizacji zadań publicznych w trybie otwartego
konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
W ramach realizacji Programu Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłosił w roku
2017jedenotwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze sportu, kultury
i wypoczynku (Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia
18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku
zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży). Szczegółowy wykaz zadań objętych konkursem
przedstawia tabela 1.
Tabela 1: Wykaz zadań objętych konkursem
Lp.

I.

II.

Zakres

Rodzaj zadani a

Wysokość środków
publicznych
przeznaczonych na
realizację zadani a

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

1. Pro wadzenie szko lenia d zieci
i młodzieży oraz organizacja
i uczestnictwo we współzawodnictwie
sportowym w dyscyplinie:

406 500 zł

1.1. piłka nożna

150 000 zł

2

1.2. piłka ręczna

192 000 zł

2

1.3. piłka siatko wa

18 500 zł

0

1.4. pływanie

30 500 zł

1

1.5. lekka at letyka

8 000 zł

0

1.6. karate

7 500 zł

2

2.Organizacja ogólnodostępnych
imprez sportowych i rekreacy jnych.

13 500 zł

1

1. Organizacja różnorodnych działań
kulturalnych, w ty m organizacja
znaczących przedsięwzięć
artystycznych i wydarzeń ku lturalnych
na terenie g miny Końskie.

20 000 zł

0

2.Realizacja projektów z zakresu
edukacji ku lturalnej, ze szczególny m
uwzg lędnieniem p rogramów
skierowanych do dzieci i młod zieży.

10 000 zł

2

Kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa
narodoweg o

5

Liczba
złożonych
ofert

w ty m:

III.

Działalność na rzecz
dzieci i młodzieży, w
tym wypoczynek
dziecii młodzieży

Organizacja letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży z terenu g miny
Końskie w formie wy jazdowej

RAZEM:

20 000 zł

2

470 000 zł

12

Na niniejszy konkurs wpłynęło łącznie 12 ofert, w tym 8 ofert na zadania w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 2 oferty na zadania w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 2 oferty na realizację zadań w
zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Opiniowaniem ofert pod względem formalnym i merytorycznym zajmowała się komisja
konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia
13 lutego 2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy
Końskie przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na realizację10zadań publicznych
w łącznej wysokości 331 725 zł(dwie oferty zostały odrzucone ze względów formalnych).
Środki zostały przyznane na wsparcie realizacji zadań w następujących obszarach
działalności pożytku publicznego:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 7zadań na łączną kwotę 306 725 zł,
2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 zadanie na kwotę
5 000zł,
3) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
– 2 zadania na kwotę 20 000 zł.
Wykaz wszystkich podmiotów, którym przyznano dotacje przedstawiają tabele 2- 4.
Tabela 2: Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej
Lp.

1.

2.

3.
4.

5.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Miejski Klub Sportowy
Neptun „MKS –
NEPTUN” Końskie
Koneckie
Stowarzyszenie
Sportowe Piłki Ręcznej

Uczn iowski Klub
Sportowy „OLIM PIA”
Uczn iowski Klub
Sportowy „WODNIK”
Konecki Klub Karate
Kyokushin

Nazwa zadania

Kwota
przyznanej
dotacji

Kwota środków
finansowych
zaangażowanychprzez
organizację
pozarządową
w realizację zadani a

Szu kamy następców Roberta
Lewandowskiego

118 000 zł

6 449,89 zł

Prowad zenie szkolen ia d zieci
i młodzieży oraz organizacja
i uczestnictwo we
współzawodnictwie sportowym
w dyscyplinie piłka ręczna

124 725 zł

7 925,40 zł

Piłka ręczna szansą na przyszłość

25 000 zł

2 830,48zł

Trenowanie pły wania sposobem
na podnoszenie sprawności
i kondycji fizycznej
Trenujemy karate 2017

18 000 zł

9 125,16 zł

5 000 zł

6 485,80 zł
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6.

Koneckie
Stowarzyszenie Sportu i
Kultury

Przygotowanie zawodnikó w
do startów w ogólnopolskich
i międ zynarodowych zawodach
karate kyokushin

7.

Stowarzyszenie
Sportowe FAIR PLA Y

Konecki sport amatorski

RAZEM:

2 500 zł

5 000,04 zł

13 500 zł

4 180,03 zł

306 725 zł

41 996,80 zł

Tabela 3: Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp.

1.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania

SPINACZ

Akademia kreatywności

RAZEM:

Kwota
przyznanej
dotacji

Kwota środków
finansowych
zaangażowanych
przez
organizację
pozarządową
w realizację
zadania

5 000 zł

306,34 zł

5 000 zł

306,34 zł

Tabela 4: Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz
dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Lp.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota
przyznanej
dotacji

16 000 zł

Kwota środków
finansowych
zaangażowanych
przez
organizację
pozarządową
w realizację
zadania
27 755,34zł

4 000 zł

45 868,85 zł

20 000 zł

73 624,19 zł

1.

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Powiatowy
w Końskich

Kolonie w Rowach w Ośrodku
Wypoczynkowym „Słowińska Perła”

2.

Uczn iowski Klub Sportowy
„OLIMPIA”

Aktywnie wypoczywamy
w Darłówku

RAZEM:

Ostatecznie na zadania realizowane w ramach zawartych umów Gmina Końskie
przekazała środki finansowe w wysokości 331 725 zł, w tym na zadaniaz zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 306 725zł, co stanowi ok. 92,46% kwoty
dotacji ogółem, na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w wysokości 5 000zł, co stanowi 1,51% kwoty dotacji ogółem oraz na zadania
7

w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
w wysokości 20 000 zł, co stanowi ok. 6,03% kwoty dotacji ogółem(wykres 1). Umowy
zawarto z 10 podmiotami.
Podmioty dotowane wykorzystały środki w wysokości 331 588,81 zł, co stanowi
99,96%kwoty przekazanych dotacji. Tak wysoki wskaźnik wykorzystania środków
otrzymanych w ramach zawartych umów świadczy nie tylko o racjonalnym planowaniu
wydatków, ale również o ich prawidłowym rozliczaniu.Zwrot środków nastąpił w wyniku
niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości, pobrania dotacji w nadmiernej wysokości lub
wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
Należy również nadmienić, że organizacje pozarządowe na realizację powyższych
zadań publicznych zaangażowały środki własne w łącznej wysokości 115 927,33 zł,
co stanowi 25,90%środków wydatkowanych na realizację ww. zadań. W ramach tych
środków znalazły się środki finansowe własne oraz środki finansowe pochodzące z innych
źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania.
Wykres 1: Procentowy podział dotacji na zadania zrealizowane w roku 2017

Dotacje 2017
1,51%

6,03%
wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego
92,46%

wypoczynek dzieci i młodzieży

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że zdecydowaną większość środków
jakie Gmina Końskie przekazała organizacjom pozarządowym na realizację zadań
publicznych w 2017 roku, bo aż 92,46% stanowiły dotacje na zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej. W obszarze tym od lat obserwuje się największą
aktywność organizacji pozarządowych, a tym samym największą liczbę zrealizowanych
zadań.

Rozdział III
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Współpraca o charakterze pozafinansowym
Współpraca Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi o charakterze
pozafinansowym odbywała się w roku ubiegłym w następujących formach:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności (np. prowadzenie
na
stronie
internetowej
Urzędu
Miasta
i
Gminy
w
Końskich
www.umkonskie.plzakładki przeznaczonej dla organizacji pozarządowych
„organizacje pozarządowe” gdzie zamieszczane są informacje dotyczące organizacji
pozarządowych, w tym ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych,
ogłoszenia
o przyznanych dotacjach, informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych
aktów prawa miejscowego, obowiązujące przepisy prawne w zakresie dotyczącym
współpracy z organizacjami pozarządowymi)– w dniu 25.01.2017 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich zorganizowano spotkanie
informacyjne dla organizacji pozarządowych,dotyczące m.in. bieżącej współpracy,
ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz zmian w obowiązujących przepisach.
W spotkaniu udział wzięło18 przedstawicieli organizacji oraz pracownicy Urzędu
i jednostek podległych,
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (np. Program
współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017),
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta
i Gminy w Końskich (np. komisje konkursowe do opiniowania ofert w ramach
przeprowadzanych otwartych konkursów ofert),
4) udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy merytorycznej w zakresie realizacji
zadań publicznych (np. udzielanie przez pracowników wydziałów merytorycznych
Urzędu Miasta i Gminy w Końskich informacji w zakresie sporządzania ofert,
sprawozdań, aneksów do umów, itp.),
5) obejmowanie Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe. W roku 2017 objęto
patronatem następujące przedsięwzięcia:
a) „Akademia Pierwszej Pomocy” – Stowarzyszenie TAK dla Końskich,
b) „Duża Świętokrzyska Liga Pływacka” II runda – Uczniowski Klub Sportowy
„WODNIK”,
c) „Koneckie Dni Kultury Chrześcijańskiej” – Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Końskich,
d) „XLVII Centralny Zlot Krajoznawców CZAK” – Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Końskich,
e) „Świętokrzyski Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych – Sekcja Olimpiad
Specjalnych „OLIMPIJCZYK” przy WTZ w Końskich,
f) XII Cross Maraton „Przez Piekło do Nieba” – Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział w Końskich,
g) Rowerowa Pielgrzymka Warszawa-Kraków Velo Marathon’17 OPEN –
Rowerowa Akademia Królewska,
h) Szkolenie doskonalące dla przewodników psów służbowych oraz osób cywilnych
– Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych,
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i) I edycja konkursu językowego „The Best of POSITIVE” – Stowarzyszenie
Centrum Rozwoju POZYTYWKA,
j) „XXVII Masowe Biegi Uliczne” z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja –
PolskieTowarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Końskich,
k) IVOgólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Ziemi Koneckiej – Koneckie
Stowarzyszenie Sportu i Kultury,
l) „Regionalne Zawody Jeździeckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Końskie”
– Konecki Klub Jeździecki „FULLMET”,
m) „Konecki Turniej Karate O PUCHAR Z ŻELIWA”– Konecki Klub Karate
Kyokushin,
n) III Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie – Klub Sportowy
LOBO RACING,
o) Program profilaktyczno-edukacyjny „Dziel się Uśmiechem” – Polski Czerwony
Krzyż,
p) Festyn rodzinny „WAKACJE” – Stowarzyszenie Przyjaciół Wiejskich Tradycji
w Bedlnie,
q) „Szlachetna Paczka – Końskie i okolice” – Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
POZYTYWKA,
r) LVIII Harcerski Rajd Szlakami Walk Partyzanckich – Związek Harcerstwa
Polskiego Hufiec Końskie,
s) „Festiwal Pływacki z okazji 15- lecia UKS Wodnik Końskie” – Uczniowski Klub
Sportowy „WODNIK”,
t) Wystawa „Czas zatrzymany” – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości,
u) „Dni Honorowego Krwiodawstwa” – Polski Czerwony Krzyż Zarząd Oddziału
Rejonowego w Końskich,
v) IV Mikołajkowy Turniej Akademii Piłkarskiej Champions Końskie” – Uczniowski
Klub Sportowy „Akademia PiłkarskaChampions” Końskie,
w) „Spotkanie opłatkowe z podsumowaniem rocznym działalności Koła PZN Końskie
– Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Końskich.
6) organizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów o charakterze kulturalnym,
sportowym, rekreacyjnym, turystycznym oraz promocyjnym,
7) przekazywanie organizacjom pozarządowym materiałów promujących Gminę
Końskie (np. z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników zawodów, konkursów,
uroczystości),
8) udzielanie wsparcia technicznego organizacjom pozarządowym, w szczególności
poprzez odpłatne, w tym na preferencyjnych warunkach oraz nieodpłatne
udostępnianie obiektów i lokali gminnych z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności statutowej organizacji. Z danych przekazanych m.in. przez Miejski
Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich, Pływalnię Miejską
w Końskich oraz dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Końskie wynika, że nieodpłatnie z gminnych zasobów
lokalowychskorzystało w roku 2017ponad 20 organizacji pozarządowych (tab. 5),
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Tabela 5: Wykaz organizacji pozarządowych korzystających nieodpłatnie z gminnych zasobów lokalowych
w roku 2017
Lp.

Beneficjent

Podmi ot udostępni ający obiekt (l okal)

1.

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

2.

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN”
Końskie

3.

Uczn iowski Klub Sportowy „A kademia
PiłkarskaChampions” Końskie

4.

Stowarzyszenie Sportowe Fair Play

5.

Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury

6.

Konecki Klub Karate Kyokushin

7.
8.

Uczn iowski Klub Sportowy „WODNIK”
Uczn iowski Klub Sportowy „OLIM PIA”

9.
10.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajo znawcze
Oddział w Końskich
Szkolny Związek Sportowy w Końskich

11.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach

12.

Świętokrzyski Związek Lekkiej Atletyki

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Koneckie Stowarzyszenie Przy jació ł Tenisa
SPINACZ
Stowarzyszenie Centru m Ro zwo ju POZYTYWKA
Świętokrzyski Klub „A mazonki” Filia Końskie
Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość”
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku –
Aktywni” w Końskich
Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Ochotniczych
Straży Pożarnych w Końskich

19.

20.
21.
22.

Ochotnicza St raż Po żarna w Kazanowie
Ochotnicza St raż Po żarna w Dziebałtowie
Parafia Rzy mskokatolicka pw. Zwiastowania NM P
w Nowy m Kazanowie
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Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi
i Rekreacyjny mi w Końskich
Pływalnia Miejska w Końskich
Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi
i Rekreacyjny mi w Końskich
Pływalnia Miejska w Końskich
Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Zespół Placówek Oświatowych w Po myko wie
Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej
Woli
Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi
i Rekreacyjny mi w Końskich
Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej
Woli
Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Zespół Placówek Oświatowych w Po myko wie
Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi
i Rekreacyjny mi w Końskich
Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej
Woli
Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi
i Rekreacyjny mi w Końskich
Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej
Woli
Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi
i Rekreacyjny mi w Końskich
Pływalnia Miejska w Końskich
Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej
Woli
Pływalnia Miejska w Końskich
Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi
i Rekreacyjny mi w Końskich
Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej
Woli
Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej
Woli
Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich
Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej
Woli
Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich
Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich
Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej
Woli
Zespół Placówek Oświatowych w Po myko wie
Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie
Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie
Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie

Rozdział IV
Informacje dodatkowe
Należy nadmienić, że Gmina Końskie w roku 2017 udzieliła wsparcia finansowego
organizacjom pozarządowym nie tylko w ramach środków przeznaczonych na realizację
Programu, ale również w ramach środków przeznaczonych na realizację:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017(uchwała Nr XXVII/259/2016
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r.)przekazano organizacjom
pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert (Zarządzenie Nr 28/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii) środki finansowe
w wysokości 256 820 zł.Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje przedstawia
tabela 6.
Tabela 6: Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii)
Lp.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Zwięzły opis projektu

1.

Stowarzyszenie Abstynentów
Klubu „Radość”

2.

Stowarzyszenie Abstynentów
Klubu „Radość”

3.

Stowarzyszenie Abstynentów
Klubu „Radość”

4.

SPINACZ

5.

SPINACZ

6.

SPINACZ

Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa
osobom uzależnionym od alkoholu i
współuzależniony m oraz ofiaro m przemocy w
rodzin ie w ramach funkcjonowania punktu
konsultacyjno-informacyjnego oraz telefonu
zaufania „Niebieska Linia”.
Propagowanie trzeźwego trybu życia oraz
zagospodarowanie czasu wo lnego dla osób
uzależnionych od alkoholu i członków ich
rodzin poprzez d ziałalność ruchu
trzeźwościowego na terenie miasta i g miny
Końskie.
Organizacja edukacyjnych programó w i
warsztatów profilaktycznych skierowanych do
uczniów szkó ł podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imp rez
trzeźwościowych i lokalnych kampanii
edukacyjnych promujących zdro wy tryb życia Kampania ,,Świat pełen zagrożeń".
Organizacja edukacyjnych programó w i
warsztatów profilaktycznych skierowanych do
uczniów szkó ł podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imp rez
trzeźwościowych i lokalnych kampanii
edukacyjnych promujących zdro wy tryb życia program ,,Wiem, rozu miem, od mawiam.
Organizowan ie warsztatów dla rodzin
zagro żonych przemocą w rodzinie poprzez
wzmacnianie opiekuńczych i wychowawczych
ko mpetencji rodziców.
Doskonalenie ko mpetencji zespołu
interdyscyplinarnego i grup roboczych poprzez
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Przyznana
i przekazana
kwota dotacji
5 820 zł

15 000 zł

10 000 zł

6 000 zł

6 000 zł

4 000 zł

7.

Związek Harcerstwa
Polskiego Ko menda Hufca
w Końskich

8.

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Zarząd Oddziału
Powiatowego w Końskich

9.

Uczn iowski Klub Sportowy
„WODNIK”

10.

Miejski Klub Sportowy
Neptun
„MKS – NEPTUN” Końskie

11.

Koneckie Stowarzyszenie
Sportowe Piłki Ręcznej

12.

Uczn iowski Klub Sportowy
„OLIMPIA”

organizację szkoleń z zakresu prawa rodzinnego
i karnego. Prawne aspekty przeciwd ziałan ia
przemocy w rod zin ie.
Organizacja czasu wolnego dzieci i młod zieży
propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego
stylu życia poprzez imprezy o charakterze
kulturalno-turystycznym (rajdy, wycieczki piesze, ro werowe i in.) - realizacja p rogramu ,,
W turystyce siła".
Organizacja czasu wolnego dzieci i młod zieży
propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego
stylu życia poprzez imprezy o charakterze
edukacyjno- artystycznym (plenery, warsztaty,
festiwale, festyny, konkursy i in.)- program
,,Organizacja Balu M iko łajkowego dla d zieci z
rodzin o najniższych dochodach oraz
zagro żonych problemem alkoholowy m".
Organizacja czasu wolnego dzieci i młod zieży
propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego
stylu życia poprzez imprezy o charakterze
sportowym (zawody, turnieje i in.)-,,Pły wanie
sposobem na spędzenie wo lnego czasu wolne od
pokus" - udział zawodnikó w klubu w imp rezach
Świętokrzyskiego Okręgowego Związku
Pływackiego i PZP,
organizowan ie zawodów p ływackich d la dzieci i
młodzieży z terenu miasta i g miny Końskie,
Placówki Wsparcia Dziennego-Świetlic
Środowiskowych, zawodów pływackich
"Majówka z Wodnikiem", zawody z okazji
15-lecia UKS Wodnik pod Patronatem
Burmistrza Miasta iGminy Końskie, ,,M iko łajki
z Wodnikiem" dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych, w tym także
zorganizowan ie konku rsów i turn iejó w
profilaktycznych + zajęcia z profilaktyki
uzależnień.
Organizacja czasu wolnego dzieci i młod zieży
propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego
stylu życia poprzez imprezy o charakterze
sportowym – organizacja cyklu turniejów
sportowych w ró żnych dyscyplinach dla dzieci i
młodzieży szkolnej + zajęcia profilaktyki
uzależnień.
Organizacja czasu wolnego dzieci i młod zieży
propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego
stylu życia poprzez imprezy o charakterze
sportowym – organizacja spotkań sparingowych
w ramach programu profilaktyki Uzależnień –
„Gram Fair!” oraz turn iejó w w piłce ręcznej dla
uczniów szkó ł podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z terenu miasta i g miny
Końskie + zajęcia profilaktyki u zależn ień.
Organizacja czasu wolnego dzieci i młod zieży
propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego
stylu życia poprzez imprezy o charakterze
sportowym –,,Sport to zdrowy nałóg"
prowadzenie turn iejó w w cyklu jednodniowym
dla szkó ł podstawowych i gimnazjalnych dla
żeńskiej piłki ręcznej oraz udział w turniejach
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7 000 zł

7 000 zł

20 500 zł

35 500 zł

30 000 zł

22 500 zł

13.

Stowarzyszenie Sportowe Fair
Play

14.

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Zarząd Oddziału
Powiatowego w Końskich

ogólnopolskich zawodnikó w klubu, konkurs
plastyczny + zajęcia profilaktyki uzależnień.
Organizacja czasu wolnego dzieci i młod zieży
propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego
stylu życia poprzez imprezy o charakterze
sportowym – program „Konecka Młodzież”
organizacja ogólnodostępnych imprez
sportowych dla dzieci i młod zieży + zajęcia
profilaktyki u zależn ień.
Organizacja letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz
z grup ry zyka pochodzących z najuboższych
rodzin z terenu miasta i g miny Końskie,
8-dniowa ko lonia profilaktyczna
w Jarosławcu , 9-dniowa kolonia profilaktyczna
w Krynicy Zdró j.

RAZEM:

15 500 zł

72 000 zł

256 820 zł

1) uchwały Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe przyznano
64 stypendiów sportowych na łączną kwotę 247 640,25 zł,
2) uchwały Nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez
Gminę Końskie udzielono dotacji dla dwóch klubów sportowych w wysokości
261 000 zł(Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej w kwocie 150 000 zł,
Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie w kwocie 111 000 zł),
3) współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez Szkolny
Związek Sportowy w wysokości 17 600zł,
4) działań promocyjnych na podstawie zawartych porozumień oraz współorganizację
wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
w wysokości 146 750zł.
Z zebranych danych wynika, że na działania wykazane w niniejszym sprawozdaniu
Gmina Końskie przekazała organizacjom pozarządowym w roku 2017 środki finansowe
w łącznej wysokości 1 261 535,25zł (wykres 2).
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Wykres 2: Wykaz środków przekazanych organizacjom pozarządowym w roku 2017 (w zł)

Wykaz środków przekazanych organizacjom pozarządowym
w roku 2017
program współpracy

stypendia sportowe

17600
146750

331725

rozwój sportu

256820
247640,25
261000

przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym
promocja i patronat

współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży organizowane
przez Szkolny Związek Sportowy

PODSUMOWANIE
Wspieranie działalności pożytku publicznego stanowi istotny element polityki
społecznej samorządu
miasta
i
gminy
Końskie.
Należy podkreślić,
że
organizacjepozarządowe dzięki różnorodnym formom wsparcia ze strony GminyKońskie
mogły nie tylko prowadzić bieżącą działalność statutową, ale również zrealizować wiele
cennych przedsięwzięć na rzecz jej mieszkańców.Realizacja Programu przyczyniła się do
poprawy skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych i szeroko rozumianej
współpracy. Potwierdziła wolę budowania dialogu obywatelskiego i tworzenia odpowiednich
warunków do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom. Na przestrzeni ostatnich lat
obserwuje się stopniowy wzrost wysokości środków finansowych przekazanych z budżetu
gminy Końskie na wsparcie działalności organizacji pozarządowych (wykres 3). Wysokość
tychnakładów uzależniona jest nie tylko od możliwości finansowych gminy, ale również od
liczby inicjatyw podjętych przez organizacje pozarządowe. W roku ubiegłym na realizację
Programu zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 470 000 zł, jednak w
związku
ze złożeniem przez organizacje pozarządowe ofert na niższe kwoty niż zakładano, środki nie
zostały w pełni wykorzystane.
Efektywność współpracy naszej gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017
została oceniona w niniejszym sprawozdaniu m.in. na podstawie następujących wskaźników:
1) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
2) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych,
3) liczba zadań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe,
4) wysokość środków finansowych gminy przekazanych na realizację zadań,
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5) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe
w realizację zadań publicznych.
Wykres 3: Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym w latach 2010-2017 (w zł)

Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym
1600000
1348269
1277435,861287790,52
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