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I. Informacje ogólne, podstawa prawna

Sprawozdanie ze współpracy z otganizacjar'rti pozarządowymi w gminie Wiśniew
za2015 rok przedkłada się Radzie Gminy Wiśniew zgodnie z art. Saust. 3 ustawy z dnia
24kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.IJ. z2016 r.
poz.239).

Uchwałą rady Gminy Wiśniew Nr XLVI/335lf)|4 z dnia 13 listopada 2OI4 t.
przyjęto,,Program współpracy gminy Wiśniew z orgarizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działa|ność, pożytku publicznego na rok 2OI5-. Program
stanowił podstawę współpracy gminy Wiśnięw z orgarizacjami pozarząd,owymi
działającymi na terenie gminy oruz organizacjarni, które taką współpracę deklarują, a nie
maję siedziby na terenie gminy. Uchwalony przez Radę Gminy program zarrńeszczony
został' w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiśniew, na stronie internetowej gminy
Wiśniew orazznajdował się do wglądu wlJruędzieGminy Wiśniew.

Zgodnie z $ 6 przyjętego progfttmu współpracy za priorytetowe zadania
publiczne realizowane w 2015 roku przy współudziale organizacji pozarzqdowych
uznano:

1. Działalnośó narzecz osób w wieku emerytalnym

2. Nauka, szkolnictwo wyŻsze, edukacja, oświata i wychowanie,

3. Kultura, sztŃa, ochrona dóbr kultury i dziedzictwanarodowego;

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

5. Turystyka i krajoznawstwo.

II. ogloszone i rozstrzygnięte otwańe konkursy ofeń na realizację zadafitpublicznych

1. Zarządzeniem Nr 2612015 Wójta Gminy Wiśnięw z dnia27 marca2015 roku ogłoszono
otwar|y konkurs ofęrt na rea|izację zadanpublicznych w 20l5 roku obejmujący obszary:
1) Działalnoś ć na tzecz osób w wieku emerytalnym

1.1. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poptzez
wars^aty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczn4, działania profilaktyczne
usprawniające i rehabilitacyjne oraz orgarlizację różnorodnych form wypoczynku,

2) Nauka, szkolnictwowyżlsze, edukacja, oświata i wychowanie
2.7.Realizacja programów wychowawczych otM zapewnienie zajęć profilaktyczno-

edukacyjnych wspomagających dzieci i młodzieŻ' w tym przeciwdziałanie
r oirlym formom wykluczenia społeczne go,



2 .2. D ziałania edukac yj ne' promowanie dzieci i rrtŁo dzieiy uzdo lnionej,

2.3. orgartizacja działń edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i mł'odzieŻy, 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,

3.2. Popularyzowanie wiedzy o dziejach gminy Wiśniew poptzez opracowanie

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

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

gminy Wiśniew,

3.3' Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez kreowanie postaw

patńoĘcznych oraz upowszechnianie swobód obywatelskich wspomagających

rozwój demokracji,

3.4. Wspieranie inicjatyw obejmujących kultywowanie regionalnych tradycji, w tym

tradycji kulinarnych,

3.5. Wspierarie dziaŁan związarrych z prowadzeniem zespołów muzycznych, grup

wokalnych, tane czny ch,

3.6.Tworzenie warunków i wspieranie dziaŁan do rozwoju amatorskiej działalności

artystycznej, twórców ludowych i animatorów kultury poprzez organizac1ę

warsztatów, plenerów, wystaw,

3 .7 . U moŻ|iwienie prezentowania gminnych inicj atyw artystycznych.

4) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4.1. Upowszechnianie kultury ftzycznej oraz sportu poprzez organizację zajęć

sportowych, zawodów oraz imprez sportowych, współzawodnictwo sportowe

dzieci i mŁodzieżry'

4.2. Wspieranie inicjatyw sfużących integracji poprzez aktywne formy spędzania

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

5) Turystyka i krajoznawstwo

5.1. Wspieranie działań z zal<resu turystyki i krajoznawstwa, w tym czynnej turystyki

na obszarze gminy np. rajdy rowerowe' turysĘka piesza itp.



f. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zaruądzeniem Nr 3612015

Wójta Gminy Wiśniew z dnia 30 kwietnia f0I5 r. dokonano rozsttzygnięcia otwartych

konkursów o fert na r e a|izacj ę zadan publicznych :

na realizację zadań z zal<resu nauki, szkolnictwa wyżzszego, edukacji' oświaty

i wychowania wpłynęła jedna oferta.

Wsparcie finansowe narealizację zadania otrzymało Stowarzyszenie ',RAJ', z siedzibq

Radomyśl 46, 08-112 Wiśniew, na reaIizację zadarlia pn. Rodzinny Festiwal Nauki

,,Ćwicz umysł,'_ dotacja w wysokoś ci2 9IO,O0 zł'.

ta rca|izację zadafi z zak<ręsu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego wpłynęły dwie oferty. Wsparcie finansowe na realizację zadń

ottzymały:

a) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ,,IŁĄZEM'' z siedzib4 w Wiśniewie,

ul. Batalionów Chłopskich 2, 08-112 Wiśniew, na rca|izaĄę zadańa pn.

Warsztaty kulinarne - potrawy regionalne _ dotacja w wysokości 6 730,00 zł,

b) Stowarzyszenie ,,RAJ', z siedzib4 Radomyśl 46, 08-1 12 Wiśniew, na rea|izację

zadania pn. Festyn rodzinny ,,Ćwicz ciato',_ dotacja w wysokoś ci 2 270,00 zł.

narea|izację zadń:

a) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

b) wspieranie i upowszechnianie kultury ftzycznej,

c) zzal<resu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,

nie wpłynęł'a Żadna oferta.

Ill.Zlecenie realizacjizadania publicznego o charakterze lokalnym na podstawie oferty
złożonei z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. t9a ustawy)

W 2015 roku organizacje pozaruądowe złoŻyty ttzy oferty z pominięciem otwartego

koŃursu ofert (w ramach tzw. małych grantów):

1) Stowarzyszenie Kulturalno-oświatowe ,,Locos'' z siedzibą w Borkach-Kosach

złoŻyŁo ofenę na wsparcie zadartię z zakresu wspierania i upowszechniania kultmy

ftzycznej i sportu pod nazwą ,,Nie daj się wyrollrować _ po raz cn,4larĘ),, z realizacjq

od25 czerwca2015 r. do 30 lipca 2015 r. oferta zarnieszczona została na stronie

internetowej gminy Wiśniew, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniew

z ogŁoszeniem o możliwości zgtaszania uwag do oferty. Uwag nie zgłoszono.

Po podpisaniu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w kwocie 500,00 zł

zadanie zostało ztealizowane. Głównym celem zadartiabyło ksztahowanie aktywności
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ruchowej, niezbędnej w róznych przejawach działalności człowieka: rekreacyjnej'

sportowej, zdrowotnej.

Stowarzyszenie AktywnoŚci Lokalnej ,,Radość,, z siędzibą w Radomyś|i złoŻyło ofertę

na wsparcie zadanie z zal<resu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod

nazwą ,,Jesień Ęcia na wesoło - biesiada przy muzyce.'.', z rea|izacją od 22listopada

2015 r. do 30 listopada 2015 r, oferta zarlteszczona została na stronie intemetowej

gminy Wiśniew, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniew z ogłoszeniem

o możliwości zgłaszartia uwag do oferty. Uwag nie zgł.oszono. Po podpisaniu umowy'

a następnie aneksu (w zakresie terminu realizacji tj. od 22 listopada 2015 r.

do 07 grudnia 2015 r.) o wsparcie realizacji zadania publicznego w kwocie 1000,00 zł

zadanie zostało zreaIizowane. Głównym celem zadaria była: orgarizacja

spotkania/wieczoru w ramach którego seniorzy spędzą czas ptzy śpiewie' tańcach

i muzyce oruzzebranie tekstów i wydanie śpiewnika biesiadnego.

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej ,,Akt)^Ąmi'' z siedzibą w Wólce

Wiśniewskiej zŁoŻyło ofertę na wsparcie zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa

pod nazwą ,,Poznajemy walory turystyczne i lcrajoznawcze gminy Wiśniew,,

zrealizacją od 03 grudnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. oferta zatnięszczona zostila

na stronie internetowej gminy Wiśniew, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Wiśniew z ogł.oszenięm o możliwości zgłaszania uwag do oferty. Uwag nie zgłoszono.

Po podpisaniu umowy o wsparcie rea|izacji zadaria publicznego w kwocie 1000,00 zł

zadanie zostało zrea|izowane. Głównym celem zadana było między innymi

ksŹahowanie nawyków prawidłowego wykorzystania walorów środowiska

geograficznego dla iycie człowieka, poznawanie sposobów aktyvmego wypoczynku

na świeżym powietrzu.

IV.Wysokość środków finansowych przeznaczonych i wydatkowanych z budżetu gminy
na realizacj ę zadań publicznych.

Zgodnie z $ 8. Programu współpracy wysokość środków budzetowych

przevndzianych na realizację zadan w 2015 roku wynosiła 30 000 zł., natomiast uchwałq

budzetową na20l5 r. Środki narea|izację programu zostały ustalone w kocie 15 000 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniami złoŻonymi przez Stowarzyszenia _ rea|izacja zadan w 2015

roku zamknęła się kwotą 14 38f,55 zł.

2)

5)



Dotacje wgzłealizowanych zadanw 2015 roku

Nazwa
organizacji

pozaruądowej

Tytuł
zadania

Pruyznarta
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

Towarzystwo
Społeczno-
Kulturalne
,,ILĄZEM''
z siedziba w
Wiśniewie

,Warcńaty
kuliname-potrawy

regionalne"
(zadanie z konkursu ofert)

6 730,00 6 710,62 19,38

Stowarzyszenie
',RAJ'' z siedzibą
w Radomvśli

,,Festyn rodzinny -
Cwicz ciało''

(zadanie z konkursu ofert)
2f70,00 f 267,30 2,70

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Stowarzyszenie
,,R.lĄJ'' z siedzibq
w Radomyśli

,,Rodzinny Festiwal
Nauki - Cwicz

umysł''
hadanie z konkursu ofert)

2 910,00 2904,74 5,26

Wsnieranie i un ow szechnianie kulturv ftnt cznei
Stowarzyszenie
Kulturalno-
oświatowe
LOGOS
z siedzibąw
Borkach Kosach

''Nie daj się
wyrolkować _po raz

czwarty"
(małe granty)

500,00 500,00

Działalność,narzecz osób w wieku emerytalnvm

Stowarzyszenie
Aktywności
lokalnej
RADOSC
z siedzibąw
Radomyśli

,'Jesień Życiana
wesoło _ biesiada
przy mrrzyce..."

(małe granty)

1 000,00 999,89 0 ,11

Turvstvka i kraioznawstwo
Stowarzyszenie
Rozwoju
Społeczności
Lokalnej
,,AKTYWNI''

,,Poznajemy walory
turystyczne i

krajoznawcze gminy
Wiśniew''
(małe granty)

1 000,00 1 000,00

RAZEM 14 410.00 14 382-55 27.45
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V. Liczba form współpracy pozafinansowej gminy Wiśniew z organizacjami

pozarządorYymi w 2015 r.

l. Konsultow anie z organizacjami pozarządowymi projektow aktów prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalnoŚci statutowej tych organizacji.

Konsultacj e dotyczyły :

Projektu programu wspołpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc poiytku publicznego na

2016 rok poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej Gminy Wiśniew, na stronie internetowej gminy Wiśniew'

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy WiŚniew,

organizac1e pozarządowe do ww. projektu programu współpracy nie wniosły uwag

i zastrzeircfi.

2. w ramach wspołpracy pozafinansowej organizacje pozarządowe były organizatorem

i angaŻowa\y się w uroczystości i imprezy organizowane w Świetlicach wiejskich i na

p lacachprzy l egłych .Pan iezkółGospodyńWie j sk i cho rgan i zowały imprezy

o zasięgu lokalnym a druhowie z oSP wspierali działaniaPah.

VI. Ocena realizacji Programu

Zgodnie z $11 ust. 3 Programu wspołpracy gminy Wiśniew z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego na

rok 2oI5 przyjęto następujące mierniki efektywności rea|izacji Programu, ktore

przedstawiają się następująco:

1. |iczbaogłoszonych otwartych konkursow ofert na rea|\zacje zadah publicznych

- ogłoszono 1 konkursy na realizację wszystkich zadań przewidzianych do rea|tzacJi

w  2015  r . ;

2. |iczba ofert zŁoŻonych w otwartych konkursach ofert:

- zostały zŁożLone 3 oferty;

3. |iczba zawartych umów na rea|\zację zadah publicznych, w tym w formie wsparcia

i w formie Powierzenia:

- zawarto 3 umowy na rea|izację zadań w formie wsparcia - po otwartym

konkursie ofert,

- za.warto 3 umowy na wsparci e reahzacji zadah w trybie art. I9a ustawy - po

złoŻeniuofert poza konkursem (tzw. małe granty).



4 wysokoŚc Środkow finansowych przeznaczonych zbudŻetu gminy na rea|izację zadah

publicznych:

- na rea|izację zadań przez organizacje pozarządowe w 2015 roku wydatkowano

kwotę 14 38f ,55 zł

|iczb a benefi cj entow (adre satow) real izowanych zadań pub l i cznych,

Imprezy kierowane były do wszystkich zainteresowanych i chętnych mieszkańców

naszej gminy:

w projekcie ,,Warsztaty kulinarne-potrawy regionalne,, udział wzięło l0 zespołow

reprezentujących koła gospodyń wiejskich, przygotowywane potrawy

zaprezerftowane zostĄ na Festiwalu Kuchni Regionalnej ,,Z Wiśniowym

smakiem'' w ktorym uczestniczyło około 500 osob'

w Festynie Rodzinnym ..Cwicz ciało,, udział' wzięło 150 osób'

uczestnikami ,,Rodzinnego Festiwalu Nauki - Cwicz umysł, _ było 110 osób,

w imprezie sportowej ,Jt{ie daj się wyrolkowac - po raz czwarty'' uczestniczyło 45

zawodnikó w oraz mie szkańcy kib icuj ący uczestnikom,

w zadaniu pod nazwą ,Jesień życie na wesoło - biesiada przy muzyce..'' udział

wzięło 70 mieszkańców,

w projekcie pn. ,,Poznajemy walory turystyczne i lcrajoznawcze gminy Wiśniew,,

uczestnikami były dzieci w wieku szkolnym - grupa |iczyła 30 osob.

Podsumowanie

W Gminie Wiśniew w 2015 r. wsparto realizację zadah publicznych, których

organizatorem były organizacje pozarządowe. Zrea|izowane zadania poszerzyły ofertę

kulturalną skierowana do naszych mieszkańców" zarówno dorosłych jak rownieźł' dzieci

imłodzieizy. Dotacje przekazane stowarzyszeniom na rea|izaĄę zadań zostały roz|iczone

przez złoizenie sprawozdań z wykonania zadah publicznych' Wszystkim mieszkańcom

angażującym się w organizację uroczystości, imprez serdecznie dziękuję.

VII.


