GMINA STRYSZÓW

SPRAWOZDANIE
z realizacji Rocznego Programu Współpracy
Samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2017 roku.

Stryszów, marzec 2018 r.

I.

Wprowadzenie

Obowiązek przygotowania sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu
Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.” wynika z art. 5a
ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie
(j.t. Dz. U.2018.450 z późn. zm).
Roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2017 r. został uchwalony przez Radę Gminy Stryszów w dniu 16 listopada 2016 r. Uchwałą
nr XVIII/150/2016.
Program przed uchwaleniem został przedłożony do konsultacji organizacjom
pozarządowym, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/193/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia
21 maja 2010 r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych.
Przed przystąpieniem do opracowywania projektu Rocznego Programu Współpracy
Wójt Gminy Stryszów wystąpił do organizacji pozarządowych z oficjalnym zaproszeniem do
składania propozycji do programu na rok 2017. W wyznaczonym terminie do 19.09.2016 r.
wpłynęło 5 propozycji zadań, na podstawie których m.in. opracowano projekt programu
współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy na 2017 r. odbyły się
w terminie od 27 września 2016 r. do 12 października 2016 r. w trzech formach:
1) konsultacje pisemne poprzez wysłanie projektu programu do organizacji
pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu i sposobu
zgłaszania wniosków i uwag do programu;
2) konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy www.stryszow.pl.
z możliwością zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu;
3) zgłaszania ustnych uwag, wniosków do przedstawionego projektu programu
w określonym terminie konsultacji społecznych.
W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych zgłoszono jeden wniosek:
Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów pismem z dnia 30.09.2016 r. (data
wpływu 05.10.2016 r.) zawnioskował o uwzględnienie w programie możliwości finansowania
z dotacji na wspieranie sportu wynagrodzeń kadry szkoleniowej. Z uwagi na to, że taka
możliwość wynika z uchwały Nr II/13/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia
2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu
w Gminie Stryszów, została również uwzględniona w projekcie rocznego programu
współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/193/10 Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych, informację o wynikach
konsultacji społecznych podano do wiadomości na stronie internetowej gminy.
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II.

Realizacja programu

Głównym celem uchwalonego rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2017 r. było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami
pozarządowymi dla stworzenia warunków do rozwoju inicjatyw obywatelskich i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.
Adresatami programu były organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Współpraca Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. obejmowała:
1) Współpracę finansową – polegającą na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji
zadań publicznych gminy, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz na wspieraniu finansowym realizacji zadań służących
rozwojowi sportu na zasadach określonych w ustawie o sporcie.
2) Współpracę pozafinansową –
obejmującą wzajemne informowanie się
o planowanych kierunkach działalności i współdziałania, konsultowanie z organizacjami
pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego, w szczególności poprzez
udostępnianie projektów uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, promocję działalności organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, pomoc w nawiązaniu przez organizacje
pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, kontaktów
ponadgminnych i międzynarodowych; udostępnianie lokalu na spotkania - organizacjom
i grupom nieformalnym nie dysponującym własnym lokalem, użyczanie sprzętu.

1. Współpraca finansowa
1.1.Zlecanie realizacji zadań publicznych
W ramach realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.
prowadzono z organizacjami pozarządowymi współpracę finansową poprzez zlecanie
organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych. W 2017 r. wydatkowano na ten
cel kwotę 32 000,00 zł.
Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży przekazano w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 listopada 2016 r.
ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie
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wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
W ramach w/w konkursu w terminie określonym w regulaminie tj. do 16 grudnia
2016 r. zostały złożone następujące oferty realizacji zadań publicznych:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania
publicznego

Wnioskowana
kwota dotacji
w zł

Całkowita
wartość
zadania
w zł

KPP.524.2.1.2016

Ludowy Klub Sportowy
CHEŁM Stryszów

"Sportowe wakacje - Gminne
Święto Sportu, Chełm - Cup"

5 000,00

5 540,00

KPP.524.2.2.2016

Uczniowski Klub Sportowy
RESPEKT w Dąbrówce

"Pływać każdy może" nauka i doskonalenie
umiejętności pływackich

2 090,00

2 940,00

KPP.524.2.3.2016

Klub Karate MAWASHI
Chocznia

Prowadzenie szkoleń karate
dla dzieci i młodzieży w
Gminie Stryszów

4 250,00

6 090,00

KPP.524.2.4.2016

Uczniowski Klub Sportowy
TAJFUN Stryszów

"Już pływam" - nauka i
doskonalenie umiejętności
pływackich

2 600,00

2 900,00

Uczniowski Klub Sportowy
CYKLISTA Stronie
Uczniowski Klub Sportowy
PASJONAT Zakrzów

Organizacja II eliminacji w
ramach X Jubileuszowej
Edycji Ogólnopolskiej Ligi
Mistrzów Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym

8 000,00

11 433,70

Śląski Klub Turystyki
Kajakowej "Neptun" Żory

XLVII Ogólnopolski Spływ
Kajakowy "Skawa-Wisła
2017"

1 500,00

20 800,00

Ludowy Klub Sportowy
ŻAREK Stronie

Organizacja XVIII
Ogólnopolskiego Wyścigu w
Kolarstwie Przełajowym o
Puchar Wójta Gminy
Stryszów

5 275,00

5 475,00

KPP.524.2.5.2016

KPP.524.2.6.2016

KPP.524.2.7.2016
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KPP.524.2.8.2016

"Promocja zdrowego i
aktywnego stylu życia w
Łękawicy - nauka i
Stowarzyszenie Koła Gospodyń doskonalenie umiejętności
Wiejskich w Łękawicy
pływania"

2 500,00

2 500,00

KPP.524.2.9.2016

Stowarzyszenie Mieszkańców i "Chcę pływać" - Nauka
Sympatyków wsi Leśnica
pływania dla kobiet

2 500,00

2 900,00

5 136,00

6 420,00

38 851,00

66 998,70

KPP.524.2.10.2016

Uczniowski Klub Sportowy
AQUILA Stryszów

Udział dzieci i młodzieży w
zawodach kolarskich w
konkurencji BMX

OGÓŁEM

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 28/2016 Wójta Gminy Stryszów
z dnia 19 grudnia 2016 r., oceniła złożone oferty pod kątem zgodności z wymogami
formalnymi i merytorycznymi, określonymi w ogłoszeniu konkursowym i przedstawiła opinię
Wójtowi Gminy.
Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 grudnia 2016 r.
rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano następujące dotacje:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

"Sportowe wakacje - Gminne
Święto Sportu, Chełm - Cup"

Przyznana
kwota dotacji
w zł

KPP.524.2.1.2016

Ludowy Klub Sportowy
CHEŁM Stryszów

5 000,00

KPP.524.2.2.2016

Uczniowski Klub Sportowy "Pływać każdy może" - nauka i
RESPEKT w Dąbrówce
doskonalenie umiejętności
pływackich

2 090,00

KPP.524.2.3.2016

Klub Karate MAWASHI
Chocznia

Prowadzenie szkoleń karate dla
dzieci i młodzieży w Gminie
Stryszów

2 000,00

KPP.524.2.4.2016

Uczniowski Klub Sportowy "Już pływam" - nauka i
TAJFUN Stryszów
doskonalenie umiejętności
pływackich

2 600,00
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KPP.524.2.5.2016

Uczniowski Klub Sportowy
CYKLISTA Stronie
Uczniowski Klub Sportowy
PASJONAT Zakrzów

Organizacja II eliminacji w ramach
X Jubileuszowej Edycji
Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym

8 000,00

KPP.524.2.6.2016

Śląski Klub Turystyki
Kajakowej "Neptun" Żory

XLVII Ogólnopolski Spływ
Kajakowy "Skawa-Wisła 2017"

1 000,00

KPP.524.2.7.2016

Ludowy Klub Sportowy
ŻAREK Stronie

Organizacja XVIII
Ogólnopolskiego Wyścigu w
Kolarstwie Przełajowym o Puchar
Wójta Gminy Stryszów

5 000,00

KPP.524.2.8.2016

Stowarzyszenie Koła
Gospodyń Wiejskich w
Łękawicy

"Promocja zdrowego i aktywnego
stylu życia w Łękawicy - nauka i
doskonalenie umiejętności
pływania"

2 000,00

KPP.524.2.9.2016

Stowarzyszenie
Mieszkańców i
Sympatyków wsi Leśnica

"Chcę pływać" - Nauka pływania
dla kobiet

2 000,00

KPP.524.2.10.2016

Uczniowski Klub Sportowy Udział dzieci i młodzieży w
AQUILA Stryszów
zawodach kolarskich w
konkurencji BMX

OGÓŁEM

2 310,00

32 000,00

Przyznane dotacje zostały przekazane organizacjom w terminach określonych
w umowach.
Wszystkie organizacje pozarządowe zgodnie z zapisami zawartych umów, w terminie
30 dni od zakończenia realizacji zadania przedłożyli sprawozdania końcowe, zawierające
szczegółowy opis zrealizowanych zadań. Na podstawie przedłożonych dokumentów
dokonano czynności kontrolnych mających na celu potwierdzenie wykorzystania dotacji
zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:
l.p.

1.

2.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Ludowy Klub Sportowy
CHEŁM Stryszów
34-146 Stryszów 542
Uczniowski Klub
Sportowy RESPEKT w
Dąbrówce
Dąbrówka 43
34-146 Stryszów

Nr umowy

Umowa Nr KPP
524.2.1.2016/2017/U
z dnia 09.01.2017 r.
Umowa Nr KPP
524.2.2.2016/2017/U z
dnia 09.01.2017 r.
Aneks Nr 1 z dnia
15.03.2017 r.

Dotacja
przekazana
(w zł)
5 000,00

2 090,00

Dotacja wykorzystana
(w zł)

Dotacja
do zwrotu
(w zł)

5 000,00
Protokół nr
KPP.524.2.1.2016.2017/P
z dn. 29.09.2017 r.
2 090,00
Protokół nr
KPP.524.2.2.2016.2017/P
z dn. 19.07.2017 r.

0,00

0,00
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3.

4.

5.

6.

Klub Karate MAWASHI
34-123 Chocznia, ul.
Kościuszki 7
Uczniowski Klub
Sportowy TAJFUN
Stryszów
34-146 Stryszów 90
Uczniowski Klub
Sportowy CYKLISTA
Stronie
34-145 Stronie 67 oraz
Uczniowski Klub
Sportowy PASJONAT
Zakrzów
Zakrzów 131
34-145 Stronie
Śląski Klub Turystyki
Kajakowej
ul. Urocza 15
44-240 Żory

Ludowy Klub Sportowy
ŻAREK Stronie
7.
34-145 Stronie 67
Stowarzyszenie Koła
Gospodyń Wiejskich w
Łękawicy
Łękawica 117
8.
34-124 Klecza Górna
Stowarzyszenie
Mieszkańców i
Sympatyków Wsi Leśnica
Leśnica 48
9.
34-145 Stronie
Uczniowski Klub
Sportowy AQUILA
Stryszów
10. 34-146 Stryszów 30
OGÓŁEM DOTACJE

Umowa Nr KPP
524.2.3.2016/2017/U z
dnia 09.01.2017 r.
Umowa Nr KPP
524.2.4.2016/2017/U z
dnia 09.01.2017 r.
Umowa Nr KPP
524.2.5.2016/2017/U
z dnia 09.01.2017 r.
Aneks Nr 1 z dnia
20.01.2017 r.

Umowa Nr KPP
524.2.6.2016/2017/U z
dnia 09.01.2017 r.
Umowa Nr KPP
524.2.7.2016/2017/U z
dnia 09.01.2017 r.
Umowa Nr KPP
524.2.8.2016/2017/U z
dnia 09.01.2017 r.

Umowa Nr KPP
524.2.9.2016/2017/U z
dnia 09.01.2017 r.

Umowa Nr KPP
524.2.10.2016/2017/U z
dnia 09.01.2017 r.

2 000,00

2 600,00

2 000,00
Protokół nr
KPP.524.2.3.2016/2017/P
z dn. 02.01.2018 r.
2 600,00
Protokół nr
KPP.524.2.4.2016.2017/P
z dn. 27.06.2017 r.
8 000,00
Protokół nr
KPP.524.2.5.2016.2017/P
z dn. 07.04.2017 r.

0,00

0,00

0,00

8 000,00

1 000,00

5 000,00

2 000,00

1 000,00

0,00

5 000,00
Protokół nr
KPP.524.2.7.2016.2017/P
z dn. 03.04.2017 r.
2 000,00
Protokół nr
KPP.524.2.8.2016/2017/P
z dn. 27.12.2017 r.

0,00

0,00

2 000,00
Protokół nr
KPP.524.2.9.2016.2017/P
z dn. 03.11.2017 r.

0,00

2 310,00

2 310,00
Protokół nr
KPP.524.2.10.2016.2017/P
z dn. 12.07.2017 r.

0,00

32 000,00

32 000,00

0,00

2 000,00

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w/w zadania
zostały zrealizowane zgodnie z przedstawionymi ofertami konkursowymi. Dotacje
wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w terminach określonych w umowach.
Skrócony opis zrealizowanych zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci
i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
1. Zadanie pn. „Sportowe Wakacje - Gminne Święto Sportu, "Chełm Cup" zostało
zrealizowane w okresie od 01.07. do 31.08.2017 r. przez Ludowy Klub Sportowy
CHEŁM Stryszów. Cały zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. W ramach zadania
zorganizowano dwie imprezy sportowo-rekreacyjne tj. Gminne Święto Sportu w dniach
15-16.07.2017 r. z Turniejem Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy i zawodami sportowo7

rekreacyjnymi oraz Turniej piłki nożnej juniorów młodszych „Chełm – Cup” w dniu
06.08.2017 r. Dla potrzeb realizacji zadania zakupiono puchary, nagrody rzeczowe,
zapewniono obsługę sędziowską turniejów. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte.
Realizacja zadania pozwoliła na promocję kultury fizycznej i rekreacji w środowisku
wiejskim, promocję aktywności ruchowej i popularyzację aktywnego wypoczynku.
W turnieju piłki nożnej brały udział drużyny sołeckie Stryszów, Stronie i Zakrzów
a w zawodach sportowo-rekreacyjnych wzięło udział ok. 80 uczestników. W turnieju
„Chełm-Cup” stratowały 4 drużyny z powiatu wadowickiego.
2. Zadanie pn. „Pływać każdy może - nauka i doskonalenie umiejętności pływackich” –
zostało zrealizowane w okresie od 06.03. do 16.06.2017 r. przez Uczniowski Klub
Sportowy RESPEKT Dąbrówka. W ramach zadania zorganizowano kurs nauki pływania
dla 15 osobowej grupy uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce obejmujący 10 lekcji
pływania z instruktorem na krytej pływalni DELFIN w Wadowicach. Zakładane cele
i rezultaty zostały osiągnięte. Realizacja zadania pozwoliła na zdobycie podstawowych
umiejętności pływackich przez uczestników projektu, poszerzenie wiedzy o bezpiecznym
spędzaniu czasu wolnego nad wodą oraz poprawę zdolności motorycznych o korekcję
wad postawy.
3. Zadanie pn. „Prowadzenie szkoleń karate dla dzieci i młodzieży w Gminie Stryszów” –
zostało zrealizowane w okresie od 09.01. do 30.11.2017 r. przez Klub Karate MAWASHI
z Choczni. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. W ramach zadania
zorganizowano cykl treningów karate łącznie dla 35 dzieci. Treningi prowadzono
w Szkole Podstawowej w Stroniu – łącznie 20 godzin zajęć, dodatkowo przeprowadzono
6 godzin zajęć poświęconych na przygotowanie uczestników treningów do turniejów
karate: Turniej OYAMA Karate, Turniej Mikołajkowy. Każdy trening był prowadzony
przez dwóch instruktorów karate posiadających uprawnienia do prowadzenia tego typu
zajęć. Dla potrzeb turniejów zakupiono medale, puchary, statuetki przeznaczone na
nagrody dla uczestników. Dla potrzeb treningów klub zakupił sprzęt sportowy – kaski,
ochraniacze, bandaże. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Realizacja zadania
pozwoliła na poznanie przez uczestników sztuki walki karate, podstaw techniki walk,
samoobrony, historii i kultury dalekiego wschodu. Ponadto uczestnicy treningów poznali
zasady walki sportowej, komendy i gesty sędziowskie, nauczyli się podejmować właściwe
kroki w razie zagrożenia swojej osoby lub innych osób. Uczestnicy podnieśli poziom
ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej.
4. Zadanie pn. „Już Pływam – nauka i doskonalenie umiejętności pływackich” – zostało
zrealizowane w okresie od 13.02. do 23.06.2017 r. przez Uczniowski Klub Sportowy
TAJFUN Stryszów. W ramach zadania zorganizowano kurs nauki pływania dla 15
osobowej grupy uczniów Szkoły Podstawowej w Stryszowie obejmujący 10 lekcji
pływania z instruktorem na krytej pływalni DELFIN w Wadowicach. Zakładane cele
i rezultaty zostały osiągnięte. Realizacja zadania pozwoliła na zdobycie podstawowych
umiejętności pływackich przez uczestników projektu, poszerzenie wiedzy o bezpiecznym
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spędzaniu czasu wolnego nad wodą oraz poprawę zdolności motorycznych o korekcję
wad postawy.
5. Zadanie pn. „Organizacja II eliminacji w ramach X Jubileuszowej Edycji
Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” zostało
zrealizowane w okresie od 10.01.2017 r. do 31.03.2017 r. wspólnie przed dwa UKS-y:
UKS CYKLISTA Stronie oraz UKS PASJONAT Zakrzów. Zadanie polegało na
organizacji Turnieju BRD w ramach X Jubileuszowej Ligii Mistrzów BRD. W turnieju
uczestniczyły 24 drużyny z 9 województw oraz ok. 300 kibiców. Jego głównym celem
było wzbogacenie wiedzy z zakresu ruchu drogowego wśród dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Realizacja zadania pozwoliła na
promocję konkursu BRD w środowisku wiejskim, poprawę bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży oraz dorosłych, podkreślenie znaczenia bezpiecznego poruszania się pieszych
oraz rowerzystów w ruchu drogowym, podniesienie umiejętności udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, pobudzenie społeczności lokalnej do czynnego udziału w tego
typu imprezach.
6. Zadanie pn. „XLVII Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Skawa-Wisła 2017" zostało
zrealizowane w okresie od 25.02. do 31.05.2017 r. przez Śląski Klub Turystyki
Kajakowej „NEPTUN” zs w Żorach. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.
Zadanie polegało na organizacji dwudniowego XLVII Ogólnopolskiego Spływu
Kajakowego Skawa-Wisła 2017 w dniach 20-21 maja 2017 r. W spływie wzięło udział
135 uczestników. Zakładane cele i rezultatu zostały osiągnięte. Dzięki organizacji spływu
kajakowego „Skawa-Wisła 2017” została stworzona oferta rekreacji i turystyki kajakowej
dla mieszkańców gminy i okolic. Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie
kultury fizycznej oraz promocję walorów turystyczno-krajoznawczych regionu.
7. Zadanie pn. „Organizacja XVIII Ogólnopolskiego Wyścigu w Kolarstwie Przełajowym o
Puchar Wójta Gminy Stryszów” zostało zrealizowane w okresie od 01.02. do
15.03.2017 r. przez Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie. Zakres rzeczowy zadania
publicznego został zrealizowany. W ramach zadania w dniu 25 lutego 2017 r.
zorganizowano XVIII Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Wójta
Gminy Stryszów. Kolarze rywalizowali w 11 kategoriach. Łącznie w wyścigu wzięło
udział 58 zawodników. Dla potrzeb zadania zakupiono puchary, medale, nagrody
rzeczowe, zapewniono obsługę sędziowską, komputerową i medyczną zawodów.
Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Realizacja zadania pozwoliła na promocję
kultury fizycznej w środowisku wiejskim, promocję kolarstwa jako wszechstronną formę
aktywności ruchowej, popularyzację aktywnego wypoczynku, promocję regionu. Zadanie
przyczyniło się do reaktywacji kolarstwa w środowisku wiejskim.
8. Zadanie pn. „Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia w Łękawicy – nauka
i doskonalenie umiejętności pływania” - zrealizowane w okresie od 03.02. do
30.11.2017 r. przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy. Zakres
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rzeczowy zadania został zrealizowany. W ramach promocji zdrowego i aktywnego stylu
życia zorganizowano zajęcia nauki pływania w ilości 16 lekcji dla 15 kobiet mieszkanek
gminy Stryszów. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Realizacja zadania
pozwoliła na popularyzację aktywnego i zdrowego trybu życia mieszkańców,
podniesienie sprawności fizycznej, zagospodarowanie czasu wolnego.
9. Zadanie pn. "Chcę pływać" - Nauka pływania dla kobiet” zostało zrealizowane
w okresie od 01.02. do 30.09.2017 r. przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków
Wsi Leśnica. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. W ramach zadania
zorganizowano kurs nauki pływania dla 15 osobowej grupy kobiet. Kurs obejmował 12
godzin nauki pływania, prowadzonej przez wykwalifikowanego instruktora na Krytej
Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Realizacja
zadania pozwoliła na zdobycie podstawowych umiejętności pływackich przez
uczestników projektu, poszerzenie wiedzy o bezpiecznym spędzaniu czasu wolnego nad
wodą oraz poprawę zdolności motorycznych o korekcję wad postawy.
10. Zadanie pn. „Udział dzieci i młodzieży w zawodach kolarskich w konkurencji BMX”
zostało zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy AQUILA Stryszów w okresie od
20.03.- 04.07.2017 r. Zadanie obejmowało organizację treningów i dwóch wyjazdów na
zawody w konkurencji BMX dla zawodników UKS AQUILA Stryszów. Dzięki realizacji
zadania możliwa była organizacja wyjazdów na zawody do Pragi i Nowej Soli, łącznie dla
10 osób.
1.2. Wspieranie finansowe realizacji zadań służących rozwojowi sportu
Zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Stryszów realizowane były zgodnie
z Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2017.1463). Dotacje dla
klubów sportowych przekazywane są na podstawie Uchwały Nr II/13/2010 Rady Gminy
w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego
wspierania rozwoju sportu w Gminie Stryszów.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację
zadań z zakresu rozwoju sportu zgodnie z w/w uchwałą, Zarządzeniem Nr 3/2017 Wójta
Gminy Stryszów z dnia 3 stycznia 2017 r. przyznano dotacje celowe dla następujących
klubów sportowych:
1. Ludowy Klub Sportowy ŻAREK Stronie w wysokości 28 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju
sportu pn. „Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej oraz organizacja imprez
sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy
Stryszów”.
2. Ludowy Klub Sportowy CHEŁM Stryszów w wysokości 22 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) na realizację zadania z zakresu rozwoju
sportu pn. „Przygotowanie i udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn LKS Chełm
Stryszów w 2017 r.”.
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W/w zadania zostały rozliczone zgodnie z zapisami umów o wsparcie realizacji zadań:
l.p.

1.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Nr umowy

Ludowy Klub Sportowy Umowa Nr KPP 426.1.2017/U z
dnia 09.01.2017 r.
ŻAREK Stronie

Dotacja
przekazan
a
(w zł)
28 000,00

Ludowy Klub Sportowy Umowa Nr KPP 426.2.2017/U z
dnia 09.01.2017 r.
CHEŁM Stryszów

22 000,00

22 000,00

0,00

Protokół Nr
KPP.426.2.2017/P
22.12.2017 r.

Aneks Nr 1 z dnia 14.09.2017 r.

OGÓŁEM

28 000,00

Dotacja
do
zwrotu
(w zł)
0,00

Protokół Nr
KPP.426.1.2017/P
04.01.2018 r.

Aneks Nr 1 z dnia 14.09.2017 r.

2.

Dotacja
wykorzystana
(w zł)

50 000,00

50 000,00

0,00

Obydwa zadania obejmowały organizację międzyklubowych rozgrywek w piłce nożnej,
prowadzonych przez Podokręg Piłki Nożnej w Wadowicach. Zakres zadań obejmował
następujące kategorie kosztów niezbędnych do ich realizacji, udokumentowanych fakturami
i rachunkami tj:
1) Przejazdy na zawody sportowe,
2) Opłata sędziów,
3) Zakup sprzętu sportowego,
4) Opłaty regulaminowe i ubezpieczenia,
5) Utrzymanie, konserwacja urządzeń, boisk, sprzętu i pomieszczeń w budynku,
6) Odnowa biologiczna zawodników,
7) Wydatki administracyjno-księgowe.
1.3. Pożyczki, gwarancje, poręczenia na realizacje zadań w sferze pożytku
publicznego.
W 2017 r. gmina Stryszów nie udzielała pożyczek, gwarancji, poręczeń na realizację zadań
w sferze pożytku publicznego.

2. Współpraca pozafinansowa
Współpraca pozafinansowa Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi
w 2017 r. obejmowała:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków; konsultowanie
z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów
aktów prawa miejscowego, w szczególności poprzez udostępnianie projektów
uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w celu
uzyskania ich opinii,
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2) promocję działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) udostępnianie lokalów na spotkania - organizacjom i grupom nieformalnym nie
dysponującym własnym lokalem, użyczanie sprzętu.
Wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działania i współdziałania
odbywało się głównie poprzez konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących
sfery pożytku publicznego. W dniach od 11 października 2017 r. do 25 października 2017 r.
przeprowadzono konsultacje społeczne rocznego programu współpracy Samorządu Gminy
Stryszów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 r. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie
z Uchwałą Nr XXX/193/10 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie
Regulaminu Konsultacji Społecznych.
Promocja działalności organizacji pozarządowych realizowana była poprzez
rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciach, imprezach sportowych organizowanych
przez organizacje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej gminy, pomoc
w opracowywaniu i drukowaniu plakatów, zaproszeń, szukaniu sponsorów imprez sportoworekreacyjnych itp. W 2017 r. dotyczyło to takich przedsięwzięć jak: Gminne Święto Sportu
2017 – organizowane corocznie przez LKS CHEŁM Stryszów, Wyścig Kolarski
organizowany przez LKS ŻAREK Stronie, Eliminacje do Ligi BRD organizowane przez UKS
CYKLISTA i UKS PASJONAT Zakrzów. W ramach promocji Wójt Gminy objął patronat
nad tymi przedsięwzięciami i ufundował puchary dla zwycięzców. Corocznie w ramach
promocji działalności organizacji pozarządowych urząd udziela im rekomendacji w zakresie
zrealizowanych projektów we współpracy z gminą.
W ramach współpracy pozafinansowej organizacjom pozarządowym udostępniane są
lokale gminne/komunalne umożliwiające prowadzenie działalności pożytku publicznego,
w tym organizację spotkań, warsztatów czy imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.

III. Zakończenie
Roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2017 r. uchwalony Uchwałą Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy w Stryszowie z dnia
16 listopada 2016 r. został zrealizowany w założonym zakresie.

Opracowała:
Jolanta Nowak
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