
Sprawozdanie za 2017 rok 
z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miedźno 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie na lata 2015-2019” 

Miedźno, maj 2018 r. 



 
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U z 2018 poz. 450 z późn. zm.), 
 
•  Uchwała NR 10/III/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 9 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miedźno                         
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                
i o wolontariacie na lata 2015-2019,  
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Sposób oceny realizacji Programu – wraz z 
następującymi wskaźnikami: 
 
1) liczbą organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowę na 

realizację zadań publicznych, 
2) liczbą umów zawartych na realizację zadań publicznych, 
3) liczbą zadań, których realizacja zlecana jest organizacjom 

pozarządowym 
4) liczbą form współpracy pozafinansowej gminy z organizacjami 

pozarządowymi,  
5) liczbą przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe 

objętych patronatem Wójta Gminy Miedźno 
6) wysokością środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na 

realizacje tych zadań. 
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Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie 
Gminy Miedźno cz. 1: 

 
 
 
 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej 

1. KLUB SPORTOWY „GROM” MIEDŹNO 

2. LUDOWY KLUB SPORTOWY „NAPRZÓD” OSTROWY 

3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIEDŹNIE 

4. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSTROWACH NAD OKSZĄ 

5. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁACZKOWICACH 

6. OCHOTNICZA STARŻ POŻARNA W BOROWEJ 

7. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE WŁADYSŁAWOWIE 

8. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MOKREJ 

9. STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” 
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Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie 
Gminy Miedźno cz. 2: 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej 

10. REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH                                        

W CZĘSTOCHOWIE   w ramach którego działają: 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Miedźnie 

 Koło Gospodyń Wiejskich we Władysławowie 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrej 

 

11. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWÓW 
 

12. REGIONALNE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE W MIEDŹNIE 
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Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie 
Gminy Miedźno cz. 3: 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej 

13. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TYTAN” OSTROWY NAD OKSZĄ 
 

15. ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC KŁOBUCK 
 

16. FUNDACJA „POKOLORUJ MARZENIA” 
 

17. STOWARZYSZENIE KOBIET KREATYWNYCH 
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Formy współpracy: 
 

 
• o charakterze finansowym polegające na  wspieraniu 

realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu 
ofert  

 
• o charakterze pozafinansowym. 
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Charakter finansowy  - tryb konkursowy 
 

Do realizacji w 2017 roku Gmina Miedźno ogłosiła łącznie 3 otwarte 
konkursy ofert, obejmujące zadania w następujących zakresach: 
 
1. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako alternatywnej 
formy spędzania wolnego czasu w Gminie Miedźno. 

 
2. „Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i       
naukę gry na instrumentach w Gminie Miedźno”. 
 
3. „Organizacja festynu rodzinnego w Ostrowach nad Okszą”. 
 
 
 
  
 

 

 

 
 



Cele i przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania 
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„Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 

fizycznej jako alternatywnej 
formy spędzania wolnego 
czasu w Gminie Miedźno.” 

• szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych;  

• prowadzenie zajęć treningowych;  

• organizowanie, udział w zawodach i 
turniejach sportowych oraz meczach 
piłkarskich; 

• utrzymanie i rozwój bazy sportowej, 
rekreacyjnej, sprzętowej; 

• minimalizowanie występowania negatywnych 
zjawisk społecznych wśród dzieci i młodzieży 
poprzez wyrabianie nawyków aktywnego 
spędzania czasu wolnego oraz promocję 
zdrowego stylu życia wśród dzieci i 
młodzieży z Gminy Miedźno w zakresie 
sportowych gier zespołowych; 



Cele i przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania 
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„Upowszechnianie kultury 
poprzez prowadzenie 

orkiestry dętej i naukę gry 
na instrumentach w 

Gminie Miedźno” 

• Prowadzenie nauki gry na instrumentach; 

• Prowadzenie zbiórek orkiestry; 

• Uczestnictwo w konkursach , przeglądach, 
festiwalach i innych działaniach muzycznych; 

• Organizacja imprez kulturalnych oraz 
rekreacyjnych; 

• Propagowanie w społeczeństwie rozwoju 
kulturalnego; 

• Utrzymanie i rozwój Orkiestry Dętej; 

• Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych nauki gry na instrumentach; 

• Uczestnictwo w uroczystościach gminnych, 
kościelnych; 

• Uczestnictwo w Powiatowym Przeglądzie 
Orkiestr Dętych. 



Cele i przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania 

 
 

 

Miedźno, maj  2018 r. 

„Organizacja festynu 
rodzinnego w 

Ostrowach nad 
Okszą” 

• Organizacja techniczna festynu; 

• Promocja festynu; 

• Przygotowanie i przeprowadzenie 
konkursów z nagrodami; 

• Organizacja oprawy muzycznej, 
pokazów, występów i zabawy 
międzypokoleniowej zakończonej 
dyskoteką. 



Liczba złożonych ofert w trybie otwartych konkursów 

KS „GROM” Miedźno – 1 oferta 

LKS „NAPRZÓD” Ostrowy – 2 oferty 

Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN” Ostrowy nad Okszą – 1 oferta 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowach nad Okszą – 1 oferta 

Ochotnicza Straż Pożarna w Miedźnie – 2 oferty 

W konkursach na realizację zadań publicznych w 2017 roku 

łącznie złożonych zostało 7 ofert. 
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Podpisane zostało łącznie 6 umów na 

kwotę 295 784,52 zł  



Miedźno, maj 2018 r. 

Podpisane zostało łącznie 6 umów na kwotę  295 784,52 zł .  

79 250,00 zł 

81 534,52 zł 43 500,00 zł 

40 000,00 zł 

51 500,00 zł 

Kwota przyznanej dotacji 

1. Ludowy Klub 
Sportowy "NAPRZÓD" 
Ostrowy 

2. Klub Sportowy 
"GROM" Miedźno 

3. Uczniowski Klub 
Sportowy "Tytan" 
Ostrowy nad Okszą 

4. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Ostrowach 

5.  Ochotnicza Straż 
Pożarna w Miedźnie 
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Działania sfinansowane z dotacji cz. 1 

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako alternatywnej formy 
spędzania czasu wolnego na terenie Gminy Miedźno”. 

Ludowy Klub Sportowy 
"NAPRZÓD" Ostrowy 

-organizacja zawodów w 
piłkę nożną, 

- udział w turniejach 
piłkarskich, 

- organizacja zawodów w 
siatkówkę plażową „Ostrowy 
Beach 2017”, 

- organizacja zawodów w 
tenisie stołowym oraz 
tenisie ziemnym, 

- organizacja festynu 
sportowo-rekreacyjnego, 

- organizacja rozgrywek w 
szachy i warcaby, 

- organizacja imprezy 
sportowej w piłkę nożną, 
Soccer Beach, Turniej 
Piłkarzyki. 

- organizacja i 
udział w zawodach 
sportowych w piłkę 
nożną, 

- objęcie opieką 
sportową dzieci, 
młodzieży i 
dorosłych poprzez 
prowadzenie 
regularnych 
treningów 
piłkarskich. 

Klub Sportowy 
„GROM” Miedźno 

Uczniowski Klub 
Sportowy "TYTAN" 
Ostrowy nad Okszą 

-organizacja i udział 
w zawodach 
sportowych w piłkę 
siatkową, 

- organizacja 
regularnych 
treningów 
siatkarskich dla 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych. 
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Działania sfinansowane z dotacji cz. 2 

„Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę 

gry na instrumentach w Gminie Miedźno”. 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Miedźnie. 

-prowadzenie nauki gry na instrumentach 
dzieci, młodzieży i dorosłych, 

- prowadzenie zbiórek orkiestry, 

- uczestnictwo w konkursach,  przeglądach, 
festiwalach i innych działaniach muzycznych, 

- organizacja imprez kulturalnych oraz 
rekreacyjnych: festyny, dożynki, 

- propagowanie w społeczeństwie rozwoju 
kulturalnego, 

- systematyczne uczestnictwo dzieci, młodzieży 
i dorosłych w szkoleniach, 

- utrzymanie i rozwój Orkiestry Dętej, 

- propagowanie wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych nauki gry na instrumentach, 

- uczestnictwo w uroczystościach gminnych, 
kościelnych, strażackich, 

- uczestnictwo w Powiatowym Przeglądzie 
Orkiestr Dętych.  

- prowadzenie nauki gry na 
instrumentach, 

- prowadzenie zbiórek 
orkiestry, 

- uczestnictwo w koncertach, 
konkursach, przeglądach, 
festiwalach i innych 
działaniach muzycznych, 

- propagowanie w 
społeczeństwie rozwoju 
kulturalnego, 

- utrzymanie i rozwój 
Orkiestry Dętej, 

- propagowanie wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych nauki 
gry na instrumentach.. 

Ochotnicza 
Straż Pożarna w 
Ostrowach nad 

Okszą. 
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Działania sfinansowane z dotacji cz. 3 

„Organizacja festynu rodzinnego w Ostrowach nad 
Okszą” 

Ludowy Klub Sportowy "NAPRZÓD" 

Ostrowy 

- organizacja techniczna festynu (wynajem sceny, nagłośnienia, 
ochrona) 

- promocja festynu (plakaty, banery), 

- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów z nagrodami 
(żonglerka piłką freestyle, taniec zumba, taekwondo), 

- organizacja oprawy muzycznej, pokazów ( pokaz szkolenia psów, 
pokaz motocykli Jura Rider)  występów (Zespołu  Wokalno – 
Tanecznego z Konopisk, Claris, Sara, Zimna Północ)  i zabawy 
międzypokoleniowej zakończonej dyskoteką, 

- prezentacja starych samochodów Automobil Częstochowa. 
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Zgodnie z zapisem w umowach organizacje zobligowane były do 
złożenia sprawozdań końcowych. Wszystkie sprawozdania złożone  
zostały w terminie określonym w umowach.  
 

Rozliczenie dotacji: 
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Ludowy Klub Sportowy 
"NAPRZÓD" Ostrowy 

Klub Sportowy „GROM” 

Miedźno 

UKS "TYTAN" Ostrowy nad 
Okszą 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Ostrowach nad Okszą 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Miedźnie 

 79 250.00 zł  

 81 534.52 zł  

 43 500.00 zł  

 40 000.00 zł  

 51 500,00 zł  

Kwoty rozliczonych dotacji  
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Charakter pozafinansowy  

 
Opiera się głównie na stałym, bieżącym przepływie informacji 
dotyczących organizowanych imprez, możliwości pozyskiwania grantów 
i dotacji z zewnątrz, publikowaniu ważnych informacji na stronie 
internetowej Gminy Miedźno, udziale przedstawicieli organizacji 
pozarządowych na sesjach Rady Gminy oraz Komisjach Rady Gminy,   
z prawem zabierania głosu, wspieraniu imprez organizowanych przez 
organizacje pozarządowe oraz wpisaniu ich do harmonogramu imprez 
gminnych, użyczanie sal i pomieszczeń należących do Gminy.  
 
Gmina Miedźno udziela także wsparcia lokalowego na rzecz  
KS „GROM” Miedźno na podstawie zawarcia umowy użytkowania.  
 
 
 



Gmina współpracuje także z organizacjami takimi jak 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Razem na 
wyżyny”. Współpraca polega głównie na udzieleniu 
wsparcia rzeczowego, wymianie informacji, 
zamieszczaniu na stronie internetowej Gminy 
Miedźno informacji o organizowanych imprezach 
przez stowarzyszenie.  
 
 
Współpraca Gminy zaowocowała dużym 
zaangażowaniem i aktywnością mieszkańców           
w działaniu na rzecz swoich miejscowości  i gminy. 
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Dziękuję za uwagę. 


