
Sprawozdanie za 2016 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 2017 r. 



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

i o wolontariacie (Dz. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 
 
•  Uchwałą 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 – 
wskaźniki: 
 

 liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowę na 
realizację zadań publicznych, 

 liczbę umów zawartych na realizację zadań publicznych, 
 liczbę zadań, których realizacja zlecana jest organizacjom 

pozarządowym, 
 liczba form współpracy pozafinansowej gminy z organizacjami 

pozarządowymi,  
 liczba przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe 

objętych patronatem Wójta Gminy Miedźno, 
 wysokość 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 RZEZCZ ROZOJU 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 
 
 
 
W 2016 roku Gmina Miedźno ogłosiła łącznie 2 konkursy ofert, które obejmowały 
zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrona i 
promocja zdrowia, 

 

 

 
 



Cele i przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania 
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Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej oraz ochrona i 

promocja zdrowia 

• szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;  

• prowadzenie zajęć treningowych;  

• organizowanie, udział w zawodach i turniejach sportowych;  

• organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych;  

• 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;  

• prowadzenie zajęć treningowych;  

• organizowanie i udział w zawodach sportowych. 
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Podpisane zostało łącznie 10 umów na kwotę 183 217,03 zł .  
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Działania sfinansowane z dotacji cz. 1 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasy wolnego 

na terenie Gminy Miedźno 
 

Ludowy Klub Sportowy 
"NAPRZÓD" Ostrowy 

 

- organizacja zawodów w piłkę 
nożną, 

 

- udział w turniejach w piłkę nożną, 

 

- organizacja zawodów piłki 
siatkowej plażowej „Ostrowy Beach 
2016”, 

 

- organizacja zawodów w tenisie 
stołowym oraz tenisie ziemnym, 

 

- organizacja festynu sportowo-
rekreacyjnego, 

 

- organizacja imprezy koszykarskiej 
„Street Ball”, „Rzut za 3”, 

 

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

- organizowanie 
zawodów sportowych 
w piłce nożnej, 

 

- udział w zawodach 
sportowych (piłka 
nożna), 

 

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

Klub Sportowy 
„GROM” Miedźno 

Uczniowski Klub 
Sportowy "TYTAN" 
Ostrowy nad Okszą -organizacja 

zawodów 
sportowych w 
piłce siatkowej, 

 

- udział w 
zawodach 
sportowych w 
piłce siatkowej, 

 

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

Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych poprzez dofinansowanie i promocję sportu oraz działalność w zakresie kultury 

fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasy wolnego na terenie Gminy Miedźno 

Ludowy Klub Sportowy 
"NAPRZÓD" Ostrowy 

 

-  organizacja zawodów w piłkę 
nożną  

 

- udział w turniejach w piłkę 
nożną (Coca Cola CUP, Z 
podwórka na Stadiony, Piłkarska 
Kadra Czeka) 

 

- imprezy sportowe w piłkę 
nożną, Streetsoccer. 

- organizowanie zawodów 
sportowych w piłce nożnej, 

 

- udział w  zawodach 
sportowych (piłka nożna), 

 

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

Klub Sportowy „GROM” 
Miedźno 

Uczniowski Klub 
Sportowy "TYTAN" 
Ostrowy nad Okszą 

-organizacja zawodów 
sportowych w piłce 
siatkowej, 
 

-udział w zawodach 
sportowych w piłce 
siatkowej, 
 

- organizacja 
regularnych treningów 
siatkarskich dla dzieci 
i  młodzieży.  
 



Miedźno, maj 2017 r. 

 

Działania sfinansowane z dotacji cz. 3 

„Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i 
uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym” 

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck 

 - organizacja Rajdu Pieszych „Szlakiem Bohaterów Bitwy pod Mokrą”, 

 

- organizacja biwaku profilaktycznego pod hasłem „Jestem OK – żyję zdrowo” 

 

- udział w uroczystych obchodach 77 rocznicy bitwy pod Mokrą. 
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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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Charakter pozafinansowy cz.1: 

 
Opiera się głównie na stałym, bieżącym przepływie informacji dotyczących 
organizowanych imprez, możliwości pozyskiwania grantów i dotacji z zewnątrz, 
publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Gminy Miedźno, udziale 
przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesjach Rady Gminy oraz Komisjach 
Rady Gminy, z prawem zabierania głosu, wpisanie imprez organizowanych przez 
organizacje pozarządowe oraz wpisanie 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.  
 
Ponadto w 2016 r. zorganizowany został przez Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet 
oraz LKS Naprzód Ostrowy Festyn Letni, który objęty został patronatem Wójta 
Gminy Miedźno. 
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Charakter pozafinansowy cz. 2: 

 
W 2016 roku w imieniu Gminy Miedźno  Wójt  Pan Piotr Derejczyk podpisał                           
z  Prezesem Zarządu Fundacji „Pokoloruj Marzenia” list intencyjny dotyczący 
utworzenia na terenie Gminy Miedźno Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 
Wychowawczego OREW.  
 
Celem Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego OREW                                 
w Kołaczkowicach będzie pomaganie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym z 
problemami, zaburzeniami oraz deficytami i w ramach tego celu będzie niósł pomoc 
rodzinom dzieci chorych, które same nie wiedzą jak skutecznie i profesjonalnie 
pomóc sobie, swojej rodzinie, a przede wszystkim własnemu dziecku.  
 
 
 



Charakter pozafinansowy cz. 2: 
Konsultacje społeczne 
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Podstawa prawna 

Uchwała Nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 
dnia 29 października 2010 r w sprawie określania 
sposobu przeprowadzania konsultacji z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego Gminy Miedźno w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji 



Charakter pozafinansowy cz. 3: 
Konsultacje społeczne 

W 2016 roku przeprowadzono 17 konsultacji społecznych do których 
przedstawione zostało 18 projektów uchwał. Organizacje działające na 
terenie Gminy Miedźno nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian do 
proponowanych projektów uchwał.  
Projekty zostały poddane pod obrady Rady Gminy Miedźno. 
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Dziękuję za uwagę. 


