
UCHWAŁA NR XX/217/17
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Olsztyn 
z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 r.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 t. j.)1)    oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 t. j.)2).

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się ,,Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami 

Pozarządowymi za 2016 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Olsztyn

Zbigniew Banaszak

1) (Dz.U.2016.1579) (Dz.U.2016.1948)(Dz.U.2017.730)
2) (Dz.U.2016.1948)(Dz.U.2017.573)
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Załącznik do Uchwały Nr XX/217/17

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 16 maja 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

1. Podstawa prawna
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie współpraca Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 zaplanowana 
została w Programie Współpracy (Uchwała nr VIII/76/15 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 września 
2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2016”). W programie określono listę zadań priorytetowych, które były 
realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w następujących sferach 
publicznych:
a) ochrona i promocja zdrowia;
b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) wypoczynek dzieci i młodzieży;
d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
e) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
f) turystyka i krajoznawstwo;
g) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

2. Forma współpracy: 
a) udzielanie wsparcia pozafinansowego dla organizacji (oddelegowanie pracowników, użyczenie 

sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu itp.);
b) otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu;
c) koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć;
d) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu projektów i pisaniu 

wniosków;
e) bieżąca wymiana informacji;
f) zlecanie realizacji zadań publicznych.

3. Realizacja zadań 
Na podstawie Programu Współpracy, Zarządzenia Nr 106/2014 Wójta Gminy Olsztyn z dnia 

6 listopada 2015 r. oraz Zarządzeń Wójta Gminy Olsztyn z dnia 9 listopada 2015 r. Nr 107/2015, 
Nr 108/2015, Nr 109/2015, ogłoszono konkursy na realizację zadań publicznych w czterech 
kategoriach. Szczegółowy wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje, opis 
realizowanych zadań oraz kwoty przyznanych dotacji przedstawiono poniżej.

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży – łączna kwota dotacji 88.000 zł
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- „Popularyzacja gry zespołowej piłki nożnej jako element integracji dzieci i młodzieży 
w Gminie Olsztyn” realizowane przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ”. Kwota 
przyznanej dotacji 70.000 zł. Zadanie polegało na przeprowadzeniu rozgrywek w piłkę nożną 
pomiędzy czterema grupami wiekowymi 3 razy w tygodniu. Ogółem rozegrano 60 meczy. Zajęcia 
przygotowujące do rozgrywek przeprowadzili odpowiednio wykwalifikowani trenerzy. W ramach 
realizacji zadania m.in. zakupiono ubiory sportowe, przyznano nagrody dla uczestników rozgrywek, 
dofinansowano koszty transportu zawodników, sędziowanie meczy piłki nożnej oraz 
wynagrodzenie instruktora.

- „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i zajęć szkoleniowych taekwon-do i udział 
w imprezach sportowych w 2016 roku oraz organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw 
w Taekwon-do Juniowów, Kadetów i młodzików w Olsztynie”. Zadanie realizowane przez 
Klub Sportowy „DRAGON”, kwota przyznanej dotacji 3.000 zł, całkowity koszt zadania 32.000 zł. 
W szkoleniach wzięło udział 50 zawodników w kategorii kadeta, młodzika, juniora młodszego 
i juniora, młodzieżowca oraz seniora w olsztyńskiej sekcji KS Dragon. Zawodnicy uczestniczyli 
w zawodach regionalnych, wojewódzkich i międzywojewódzkich. Zawodnicy grup starszych 
uczestniczyli w zawodach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. W ramach zadania 
zapewniono transport i wyżywienie na zawodach oraz zakupiono niezbędny sprzęt.

- „Akademia sportu w 2016 r.” - realizowana przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi 
Zrębice i Krasawa, kwota dotacji 2.000 zł, całkowita wartość zadania 2.410 zł. W ramach zadania 
odbyły się zajęcia sportowe dla dzieci z miejscowości Zrębice I, Zrębice II i Krasawa. 
W pozalekcyjnych zajęciach sportowych wzięło udział 30 uczestników w wieku szkolnym. Zajęcia 
prowadził wykwalifikowany nauczyciel.

- „Profesjonalizacja dyscypliny sportowej piłka nożna wśród dzieci i młodzieży poprzez 
organizację zajęć i imprez sportowych”. Zadanie realizowane przez Gminny Uczniowski 
Ludowy Klub Sportowy „ORŁY”, kwota dotacji 8.000 zł, całkowita wartość projektu  8.888,89 zł. 
W projekcie polegającym na organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych wzięło udział 69 uczniów 
z terenu gminy Olsztyn. W ramach projektu dofinansowano obsługę sędziowską meczy, obsługę 
trenerską, delegacje, zakup sprzętu sportowego oraz obsługę księgową zadania.

- „Upowszechnianie, popularyzacja kultury fizycznej, aktywności ruchowej i rekreacji wśród 
dzieci i młodzieży z gminy Olsztyn – sportowe zajęcia pozalekcyjne w badmintona” zadanie 
realizowane przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LOTKA”, kwota dotacji 5.000 zł, 
całkowita wartość zadania 8.278 zł. W ramach projektu zakupiono profesjonalne rakiety oraz lotki 
dla uczestników treningów gry w badmintona – dzieci i młodzieży z terenu gminy Olsztyn, 
zapewniono również obsługę księgową projektu.
Zadania z zakresu  ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób  

niepełnosprawnych – łączna kwota dotacji 9.072 zł
- „Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych” realizowane 
przez Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc ,,LOS”. Kwota przyznanej dotacji 6.000 zł, 
całkowita wartość zadania 14.000 zł. W ramach zadania zakupiono nowoczesny sterownik 
laserowy, dofinansowano badania i zabiegi rehabilitacyjne dla 20 pacjentów z terenu gminy 
Olsztyn.

- Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych otrzymał dotację na realizację 
zadania „Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, 
kwota dofinansowania 500 zł. W ramach zadania odbyło się spotkanie edukacyjne dla kobiet dot. 
znaczenia badań profilaktycznych oraz propagowania higienicznego trybu życia prowadzone przez 
specjalistę, zakupiono poczęstunek dla uczestniczek.

- „Obóz letni dla dzieci i młodzieży z gminy Olsztyn – sportowe wakacje z badmintonem pod 
hasłem „Promocja zdrowia” – realizowany przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
„LOTKA”, kwota dofinasowania 2.572 zł, całkowita wartość 25.612,31 zł. W ramach projektu 
grupa 25 dzieci z terenu gminy Olsztyn wzięła udział w obozie sportowym w Bieruniu.
Zadania z zakresu działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – łączna 

kwota dotacji 8.500 zł
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- Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych otrzymał dotację na realizację 
zadania „Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” w wysokości 
5.000 zł, całkowita wartość 5.896,76 zł. W ramach zadania lokalne Koła Gospodyń Wiejskich 
promowały gminę Olsztyn na uroczystościach, tj. Prezentacja i degustacja regionalnych potraw 
oraz pokaz obrzędów wielkanocnych, bożonarodzeniowych, Dożynki Jasnogórskie oraz 
organizowały imprezy kulturalne: Dzień Matki, Dożynki gminne. Z dotacji zakupiono produkty do 
przygotowania potraw, artykuły dekoracyjne oraz sfinansowano dojazd na uroczystości.

- Kultura dla wszystkich – wielopokoleniowa zabawa podczas festynu rodzinnego w Turowie. 
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju małych ojczyzn 
„TUR”, kwota dotacji 1.500 zł, całkowita wartość projektu 3.099,38 zł. Zadanie polegało na 
organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka w Turowie. W ramach zadania zakupiono art. spożywcze, 
fanty na loterię oraz sfinansowano oprawę muzyczną festynu.

- „Artystyczna wizja na sport i turystykę w Gminie Olsztyn – konkursy artystyczne oraz 
zabawa na Jurajskim Pikniku Sportowym”. Zadanie realizowane przez Gminny Uczniowski 
Ludowy Klub Sportowy „ORŁY”, kwota dotacji 2.000 zł. W ramach zadania zorganizowano 
konkurs plastyczny – wizja sportu oraz sportową zabawę Mikołajkową z udziałem 60 uczestników 
– dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Turów i Kusięta. Z dotacji zakupiono poczęstunek, 
artykuły papiernicze, biurowe oraz nagrody dla uczestników.
Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – łączna 

kwota dotacji 62.428 zł. 
- Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Zrębice i Krasawa otrzymało dotację na realizację 
zadania „Dobry start przedszkolaka” – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku 
przedszkolnym w wysokości 31.480 zł, całkowita wartość zadania 35.330,05 zł. Przeprowadzono 
zajęcia dla 25 dzieci wieku przedszkolnym z terenu miejscowości Zrębice Pierwsze, Zrębice 
Drugie, Krasawa. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku Opiekę nad dziećmi sprawował 
wykwalifikowany nauczyciel. Na zajęciach zrealizowano zakładane cele oferty edukacyjnej, 
poprzez stworzenie bezpłatnej opieki dzieciom, naukę przez zabawę, kształtowanie właściwych 
postaw wychowawczych. 

- Stowarzyszenie na rzecz wspierania małych ojczyzn „TUR” otrzymało dotację na zadanie 
„Mam 3 lata idę do przedszkola – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku 
przedszkolnym w 2016 r.” w wysokości 30.948 zł, całkowita wartość 34.764,70 zł. 
Zorganizowano i przeprowadzono zajęcia mające na celu opiekę nad dziećmi w wieku 
przedszkolnym. Była to grupa 15 dzieci z miejscowości Bukowno, Turów, Przymiłowice. Zajęcia 
odbywały się od poniedziałku do piątku. Opiekę nad dziećmi sprawował wykwalifikowany 
nauczyciel.
4. Pozostałe formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 

Na stronie internetowej Gminy Olsztyn pod adresem  www.olsztyn-jurajski.pl  oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej prowadzona jest zakładka dla organizacji pozarządowych. Na stronie 
umieszczane są bieżące informacje, oraz ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację 
zadań publicznych, ich rozstrzygnięcia, terminy składania wniosków oraz obowiązujące formularze. 
W biuletynie informacyjnym wydawanym przez Gminę zamieszczano informacje o organizowanych 
przez organizacje pozarządowe imprezach i ich terminach. Współdziałanie z organizacjami 
pozarządowymi odbywało się na zasadzie pomocy logistycznej, merytorycznej w realizacji zadań.      
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