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1. Wstęp  

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                                  

i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688)  oraz 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, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, 

jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok poprzedni.  

Program Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie uchwalany jest od 2004 roku przez Radę Gminy Miedźno. 

Celem programu było określenie jednoznacznych, czytelnych zasad i procedur 

pozwalających na kompleksową współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa i realizacji 

ustawowych zadań przypisanych Gminie w ścisłym współdziałaniu z organizacjami 

pozarządowymi. Program stworzył optymalne warunki do zaspakajania zbiorowych potrzeb 

mieszkańców i wspierania ich aktywności obywatelskiej poprzez udział organizacji 

pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych wspólnoty samorządowej 

a w szczególności:  

 poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców 

Gminy Miedźno,  

  integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,  

  prezentacja dorobku sektora i promowania jego osiągnięć,  

 wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych,  
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 efektywne wydatkowanie środków publicznych w zaspokajaniu zbiorowych 

potrzeb 

Zarządzeniem Nr 148/2014 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 grudnia 2014 r. zostały 

przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej „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”. 

Organizacje pozarządowe mogły składać na formularzu wnioski i uwagi do projektu Programu. 

Wypełnione formularze można było składać na piśmie w terminie od dnia 18 grudnia 2014 roku 

do dnia 29 grudnia 2014 roku w Urzędzie Gminy Miedźno, lub pocztą elektroniczną na adres: 

ug@miedzno.pl  Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji została zamieszczona na 

stronie internetowej Gminy Miedźno, na stronie BIP  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany 

Programu Współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających 

w sferze pożytku publicznego. 

W Programie Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 

2015-2019, określony został sposób oceny realizacji Programu, wraz z następującymi 

wskaźnikami: 

1) liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowę na realizację zadań 

publicznych, 

2) liczbę umów zawartych na realizację zadań publicznych, 

3) liczbę zadań, których realizacja zlecana jest organizacjom pozarządowym, 

4) liczba form współpracy pozafinansowej gminy z organizacjami pozarządowymi,  

5) liczba przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe objętych patronatem 

Wójta Gminy Miedźno, 
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6) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizacje tych 

zadań. 

2. Wykaz organizacji pozarządowych na terenie Gminy Miedźno 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej 

1. KLUB SPORTOWY „GROM” MIEDŹNO 

2. LUDOWY KLUB SPORTOWY „NAPRZÓD” OSTROWY 

3. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TYTAN” OSTROWY NAD OKSZĄ 

4. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SPRINT” MOKRA 

5. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GROM” MIEDŹNO 

6. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KADET” MIEDŹNO 

7. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JUNIOR” OSTROWY NAD OKSZĄ 

8. UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI „WICHER” MIEDŹNO  

9. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIEDŹNIE 

10. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSTROWACH NAD OKSZĄ 

11. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁACZKOWICACH 

12. OCHOTNICZA STARŻ POŻARNA W BOROWEJ 

13. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE WŁADYSŁAWOWIE 

14. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MOKREJ 

15. 

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 

16. STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” 

17. STOWARZYSZENIE NA RZEZCZ ROZOJU MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWÓW 
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3. Formy współpracy w 2018 roku  

Współpraca Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku obejmowała 

zarówno formę finansową, jak i pozafinansową.  

Współpraca o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych i 

odbywała się w formie wspierania zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe i podmioty, o których mówi cytowana ustawa. Zlecanie realizacji zadań 

publicznych nastąpiło w trybie otwartego konkursu ofert. 

W latach 2017-2018 Gmina Miedźno ogłosiła 3 otwarte konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych w 2018 roku, obejmujące zadania w czterech zakresach:  

 

LP. ZAKRES  KONKURSU 
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH 

ZADANIA 

1. 

 

„Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej jako 

alternatywnej formy spędzania 

czasu wolnego na terenie Gminy 

Miedźno” 
 

1. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży; 

2. prowadzenie zajęć treningowych;  

3. organizowanie, udział w zawodach 

i turniejach sportowych;  

4.  organizacja zajęć, zawodów, imprez 

sportowych;  

5. utrzymanie i rozwój bazy sportowej, 

rekreacyjnej, sprzętowej. 

18 REGIONALNE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE W MIEDŹNIE 

19. STOWARZYSZENIE KOBIET KREATYWNYCH 

20. FUNDACJA „POKOLORUJ MARZENIA” 

21. ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA HUFIEC KŁOBUCK 
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2. 

 

„Upowszechnianie kultury poprzez 

prowadzenie orkiestry dętej 

i naukę gry na instrumentach 

w Gminie Miedźno” 

1. nauka gry na instrumentach;  

2. koncerty, przeglądy, warsztaty, festiwale 

i inne działania muzyczne;  

3. wspieranie inicjatyw artystycznych 

i kulturalnych. 

3. 
"Organizacja festynu rodzinnego 

w Ostrowach nad Okszą" 

1. animacje dla dzieci;  

2. konkursy gry i zabawy;  

3. poczęstunek (np. wspólne grillowanie); 

4. wspólne zabawy międzypokoleniowe 

(z udziałem dzieci, rodziców, dziadków). 

4. 
„Prowadzenie świetlicy wiejskiej 

w sołectwie Ostrowy nad Okszą" 

1. prowadzenie świetlicy wiejskiej; 

2. organizacja zajęć świetlicowych; 

3. współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury 

w zakresie organizacji imprez kulturalnych; 

4. organizacja wystaw tematycznych; 

5. inne zadania zlecone przez Gminę Miedźno. 

 

W latach 2017-2018 5 organizacji pozarządowych (tj. KS „GROM” Miedźno, LKS 

„NAPRZÓD” Ostrowy, Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN” Ostrowy nad Okszą, Ochotnicza Straż 

Pożarna w Ostrowach nad Okszą, Ochotnicza Straż Pożarna w Miedźnie) złożyło w konkursach 

łącznie 8 ofert.  
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Podpisane zostało łącznie 8 umów na kwotę 368 000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt 

osiem tysięcy 00/100). 

 

 

Kwoty przyznanych dotacji rozdysponowane zostały na realizację następujących działań: 

l.p. Nazwa zadania 
Nazwa 

organizacji 
Kwota 
dotacji 

Działania 
sfinansowane 

z dotacji 
Koszty realizacji zadania: 

1. 

„Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej 

jako alternatywnej 
formy spędzania 
czasu wolnego na 

terenie Gminy 
Miedźno”, 

Ludowy Klub 
Sportowy 

"NAPRZÓD" 
Ostrowy 

72 000,00 zł 

- zawody w piłkę 
nożną – drużyny 
żaków, orlików, 
trampkarzy i juniorów, 
- zawody w piłkę 
nożną – drużyna 
seniorów klasa A, 
-udział w turniejach w 
piłkę nożną (żaki, 
orliki, trampkarze, 
juniorzy, seniorzy), 
-siatkówka plażowa 
„Ostrowy Beach 
2018”, 
-zawody w tenisie 
stołowym oraz tenisie 

- zakup niezbędnego sprzętu 
sportowego, 
- wynajem obiektów 
sportowych, 
-  ubezpieczenia zawodników i 
działaczy, 
- wynagrodzenia 
szkoleniowców, 
- ekwiwalenty i opłaty 
sędziowskie, 
- opłaty licencyjne i startowe, 
- transport na zawody, 
- zakup pucharów, dyplomów, 
- badania lekarskie 
uprawniające zawodników do 
udziału w rozgrywkach 
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ziemnym , 
-festyny sportowo-
rekreacyjne, 
-impreza szachowa i 
warcabowa, 
-imprezy sportowe w 
piłkę nożną, soccer 
beach, turniej w 
piłkarzyki. 

sportowych, 
- zakup artykułów pierwszej 
pomocy, środki czystości, 
napoje, 
- bieżące utrzymanie boisk 
sportowych,  
- obsługa księgowa, 
- stałe opłaty związane z 
utrzymaniem siedziby, 
- materiały biurowe,  
- opłaty bankowe, pocztowe, 
- karty telefoniczne. 

2. 

Klub 
Sportowy 

„Grom 
Miedźno” 

72 000,00 zł 

- szkolenie sportowe 
dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych poprzez 
organizację 
regularnych zajęć 
treningowych dla 
grupy żaków, orlików, 
młodzików, 
trampkarzy, juniorów i 
seniorów, 
-udział w zawodach i 
turniejach sportowych 
oraz meczach 
piłkarskich w kategorii 
żaków, orlików, 
młodzików, 
trampkarzy, juniorów i 
seniorów, 
-organizacja zawodów 
i turniejów 
sportowych oraz 
meczów piłkarskich, 
-utrzymanie i rozwój 
bazy sportowej, 
rekreacyjnej oraz 
sprzętowej. 

 

- zakup niezbędnego sprzętu 
sportowego, 
- wynajem obiektów 
sportowych, 
-  ubezpieczenia zawodników i 
działaczy 
- wynagrodzenia trenerów i 
szkoleniowców, 
- ekwiwalenty i opłaty 
sędziowskie, 
- opłaty licencyjne i startowe, 
- transport na zawody, 
- zakup pucharów, dyplomów, 
- badania lekarskie 
uprawniające zawodników do 
udziału w rozgrywkach 
sportowych, 
- zakup artykułów pierwszej 
pomocy, środki czystości, 
napoje, 
- bieżące utrzymanie boisk 
sportowych,  
- obsługa księgowa, 
- stałe opłaty związane z 
utrzymaniem siedziby, 
- materiały biurowe. 

3. 

Uczniowski 
Klub 

Sportowy 
„Tytan” 
Ostrowy 

44 000,00 zł 

-objęcie opieką 
sportową zawodników 
i zawodniczek UKS 
Tytan Ostrowy, 
poprzez prowadzenie 
regularnych treningów 

- wynajem obiektów 
sportowych, 
-  ubezpieczenia zawodników i 
działaczy, 
- wynagrodzenia trenerów i 
szkoleniowców, 
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z piłki siatkowej, 
-zawody sportowe w 
piłce siatkowej. 
 

- ekwiwalenty i opłaty 
sędziowskie, 
- opłaty licencyjne i startowe, 
- transport na zawody, 
- zakup pucharów, dyplomów, 
- zakup artykułów pierwszej 
pomocy, środki czystości, 
napoje, 
- praca społeczna członków 
(opieka nad dziećmi podczas 
wyjazdów, pomoc przy 
organizacji turniejów, 
sędziowanie na turniejach, 
pomoc w bieżącym 
funkcjonowaniu klubu) 
- obsługa księgowa, 
- stałe opłaty związane z 
utrzymaniem siedziby, 
- materiały biurowe. 

4. 

„Upowszechnianie 
kultury poprzez 

prowadzenie 
orkiestry dętej 
i naukę gry na 
instrumentach 

w Gminie 
Miedźno” 

Ochotnicza 
Straż 

Pożarna w 
Ostrowach 
nad Okszą 

45 000,00 zł 

- organizacja 52 prób 
orkiestry, 14 
koncertów oraz 10 
innych działań 
muzycznych , 
- uczestnictwo w 
konkursach, 
przeglądach i 
festiwalach, 
- zakup nowych 
instrumentów oraz 
naprawa posiadanych 
instrumentów. 
 

- wynagrodzenia instruktorów, 
- zakup instrumentów,  
- zakup niezbędnego 
wyposażenia, 
- transport, 
- posiłki, 
- organizacja warsztatów i 
szkoleń, 
- przygotowanie sali prób, 
drobne naprawy i 
przygotowanie instrumentów, 
nut, prowadzenie 
dodatkowych zajęć, 
- materiały biurowe. 

5. 

Ochotnicza 
Straż 

Pożarna w 
Miedźnie 

55 000,00 zł 

- prowadzenie gry na 
instrumentach, 
- prowadzenie zbiórek 
orkiestry, 
- organizacja imprez 
kulturalnych oraz 
rekreacyjnych – 
festyny, odpusty św. 
Anny i św. Katarzyny, 
koncert na święto 
Trzech Króli oraz z 
okazji 11-tego 

- zakup instrumentów 
muzycznych, 
- zakup niezbędnego 
wyposażenia (koszule, 
mundury, czapki, sznury), 
- wynagrodzenie 
kapelmistrzów, 
- zakup niezbędnych 
materiałów (napoje, posiłki 
regeneracyjne), 
- koszty administracji i obsługi 
księgowej. 
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listopada, 
- udział w przeglądach 
orkiestr dętych, 
- propagowanie w 
społeczeństwie 
rozwoju kulturalnego, 
- utrzymanie i rozwój 
Orkiestry Dętej.  
 

6. 

"Organizacja 
festynu rodzinnego 
w Ostrowach nad 

Okszą" 

Ludowy Klub 
Sportowy 
„Naprzód” 
Ostrowy 

10 000,00 zł 

- organizacja 
techniczna: montaż 
sceny z nagłośnieniem 
i oświetleniem, 
przygotowanie terenu, 
sprzątanie, ochrona, 
- promocja festynu, 
- konkursy i nagrody, 
- oprawa muzyczna. 

- wynajem sceny, nagłośnienia 
i catering, 
- ochrona,  
- wynajem toalet,  
- działania promocyjne,  
- oprawa muzyczna. 
 
 
 
 

7. 

Ochotnicza 
Straż 

Pożarna w 
Ostrowach 
nad Okszą 

30 000,00 zł 

- organizacja 
techniczna: wynajem 
sceny, nagłośnienia i 
oświetlenia, 
- zorganizowanie 
oprawy muzycznej: 
Zespół Skazany na 
bluesa, Disco Polo 
Show, Orkiestra Dęta 
OSP Mykanów, Zespół 
Muzyczny Przyjaciele, 
- organizacja 
cateringu, 
- pokaz fajerwerków, 
- usługi ochroniarskie, 
- promocja festynu.  
 

- wynajem nagłośnienia i 
oświetlenia, 
- obsługa nagłośnienia, 
- ochrona imprezy,  
- promocja festynu, 
- widowisko pirotechniczne,  
- wynagrodzenia artystów, 
- catering. 

8. 

„Prowadzenie 
świetlicy wiejskiej 

w sołectwie 
Ostrowy nad 

Okszą" 

Ludowy Klub 
Sportowy 
„Naprzód” 
Ostrowy 

40 000,00 zł 

- zakup nowego 
wyposażenia świetlicy, 
- zakup materiałów 
niezbędnych do 
prowadzenia świetlicy, 
- wystawa W drodze 
do niepodległości, 
- transport na 
Świąteczne granie z 

- koszty osobowe, 
- obsługa księgowa, 
- zakup materiałów 
niezbędnych do prowadzenia 
świetlicy, 
- rachunki za media. 
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Błaszczykowskim,  
- wykonanie tablic 100 
lat niepodległości, 
- zorganizowanie 
wycieczki do Mosznej, 
- współorganizacja 
festynu sportowego, 
- organizacja gier i 
zabaw dla dzieci. 
 

SUMA 368 000,00 zł   

 

Zgodnie z zapisem w umowach organizacje zobligowane były do złożenia sprawozdań 

końcowych. Wszystkie sprawozdania złożone  zostały w terminach określonych w umowach.  

Organizacje pozarządowe rozliczyły dotację w całości. W sumie przyznane dotacje 

rozliczone zostały w kwocie 368 000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100). 
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WSPÓŁPRACA O CHARAKERZE POZAFINANSOWYM opierała 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, 

wpisaniu imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe do harmonogramu imprez 

gminnych, użyczaniu sal i pomieszczeń należących do Gminy. Gmina Miedźno udziela także 

wsparcia lokalowego na rzecz KS „GROM” Miedźno na podstawie zawartej umowy użytkowania.  

Gmina współpracowała również z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Razem na 

wyżyny”. Współpraca polegała głównie na udzieleniu wsparcia rzeczowego, wymianie informacji 

oraz zamieszczaniu na stronie internetowej Gminy Miedźno informacji o organizowanych przez 

stowarzyszenie imprezach.  

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi zwiększa zaangażowanie i aktywność 

mieszkańców w działaniu na rzecz swoich miejscowości i gminy.  
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