SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
„PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SZYDŁOWIEC Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2020 ROKU

Współpraca i wzajemne wsparcie w obszarze polityki społecznej niesie ze sobą wiele
różnorodnych korzyści, zarówno dla samorządu gminnego jak i sektora pozarządowego. Każdorazowo
decyzja o podejmowaniu współpracy oraz jej zakresie uwzględnia analizę potrzeb i oczekiwań
społeczności lokalnej, dążąc tym samym do maksymalnego ich zaspokojenia. Współpraca organizacji
pozarządowych z Gminą Szydłowiec i lokalnymi mieszkańcami oparta jest na zapisach ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.
1057 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz uchwalanym corocznie Programie współpracy Gminy
Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego. W ubiegłym roku celem głównym współpracy między samorządem,
a organizacjami było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym
poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, służącego do lepszego rozpoznawania i zaspakajania potrzeb społecznych
w sposób skuteczny i efektywny. Ponadto wśród zeszłorocznych priorytetów wymienić można
określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych,
dzięki którym wyznaczono ważne kierunki rozwoju tej współpracy. Działania oparte na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji czy jawności
umożliwiają realizację wspólnych projektów, zaspokajają potrzeby społeczne, a także wzmacniają
pozycję trzeciego sektora wśród społeczeństwa.
Program współpracy to najważniejszy dokument regulujący zasady współdziałania samorządu
z III sektorem. Rada Miejska w Szydłowcu co roku przyjmuje niniejszy dokument, wyznaczając jego
cele i założenia. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 uchwalany jest do 30 listopada roku
poprzedzającego okres jego obowiązywania, z zachowaniem przepisów ustawy regulującej proces
przyjęcia programu. Zgodnie z cytowanym artykułem przeprowadzone zostały konsultacje społeczne
projektu Programu na podstawie Uchwały Nr 102/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia
26 marca 2012r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Celem konsultacji
było zapewnienie możliwości wnoszenia uwag przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie Gminy Szydłowiec, a tym samym poznanie ich
opinii na temat projektu Programu. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od
23 września do dnia 07 października 2019 roku. Informacja na ten temat została zamieszczona na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej. Konsultacje społeczne przeprowadzone były w formie pisemnego zgłaszania
uwag i opinii do projektu uchwały. Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian
należało składać na piśmie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu lub przesłać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@szydlowiec.pl. w oparciu o formularz
konsultacji. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach było podanie nazwy podmiotu, adresu,
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imienia i nazwiska osoby zgłaszającej swój udział. Komórką odpowiedzialną za przygotowanie
i przeprowadzenie konsultacji było Wieloosobowe Stanowisko ds. Społecznych i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi. W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie ani
propozycje zmiany konsultowanego dokumentu.
Przyjęty Uchwałą NR Nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października
2019 roku „Program współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” określił zakres zadań
przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się
w nim zadania z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty
i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży.
W 2020 roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Realizowane w tym trybie zadania obejmowały
upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci
i młodzieży.
Współpraca z III sektorem odbywała się w następujących formach:
1) pozafinansowej, w ramach której:
a) konsultowano, odpowiednio do zakresu ich działania, projekty aktów prawa miejscowego,
w tym projekt rocznego Programu współpracy
Gminy Szydłowiec z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
b) promowano osiągnięcia i działalność organizacji pozarządowych,
c) wzajemnie informowano się o planowanych kierunkach działalności,
d) udzielano przedstawicielom organizacji pozarządowych informacji o istnieniu innych źródeł
finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych, prywatnych
fundacji i środków unijnych,
e) udostępniano podmiotom III sektora obiektów miejskich na potrzeby organizacji imprez
sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych,
f) obejmowano honorowym patronatem zadania realizowane przez organizacje pozarządowe;
2) finansowej, realizowana poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań
publicznych na zasadzie:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji;
b) wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, dofinansowanie
wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy
europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych Gminy.
Wieloosobowe Stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami pozarządowymi
pozostaje w ciągłym kontakcie z organizacjami pozarządowymi. Pracownicy przekazują na bieżąco
potrzebne informacje istotne dla organizacji. Natomiast organizacje w razie wątpliwości kontaktują się
z urzędem. Kontakt odbywa się poprzez rozmowy telefoniczne, pocztę elektroniczną lub podczas
bezpośrednich spotkań w urzędzie. W związku z sytuacja epidemiczną, kontakty odbywały się
głównie przez rozmowy telefoniczne lub pocztę elektroniczną. Najczęstsze wątpliwości organizacje
mają na etapie sporządzania ofert i sprawozdań.
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W 2020 roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizowane w tym zakresie zadania
obejmowały upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
W ramach otwartych konkursów ofert i małych dotacji przyznano dotację 50 organizacjom
pozarządowym na łączną kwotę 99.740,00 złotych.
Podział budżetu dotacyjnego w 2020 roku przedstawiał się następująco:
1. Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec
Do konkursu przystąpiło 20 organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały następujące organizacje
pozarządowe:
1.

UKS „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej

2.

UKS „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu

3.

Parafialny Zespół „CARITAS”, Szydłowiec

4.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu

5.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych – Zamek, Szydłowiec

6.

Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN”, Szydłowiec

7.

UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie

8.

Stowarzyszenie Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Szydłowiec

9.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Viktoria”, Szydłowiec

10.

Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek

11.

Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka”, Szydłowiec

12.

Fundacja PRO EDU CADIS, Szydłowiec

13.

Klub Sportowy ALTERNATYWA, Szydłowiec

14.

Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe, Szydłowiec

15.

Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”

16.

Porozumienie Samorządowo – Gospodarcze, Szydłowiec

17.

Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie

18.

Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturowych STREFA JP2, Sz-c

19.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oddział Sz-c

20.

„Związek Strzelecki”, Oddział Szydłowiec

Zawarto dwadzieścia umów w formie wsparcia realizacji zadania publicznego. Jedna
z organizacji nie zrealizowała planowanego zadania publicznego, w związku z czym zwróciła
niewykorzystaną dotację w pełnej kwocie.
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Burmistrz na ten cel przeznaczył 35.000 zł, wykorzystano kwotę 33.500 zł. Wypoczynek
zimowy był zorganizowany w okresie ferii zimowych 2020 roku.
Celem głównym realizacji zadania publicznego było wskazanie dzieciom i młodzieży
alternatywnych, „trzeźwych” form spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych w 2020 r. oraz
ugruntowanie w nich nawyku kreatywnego i racjonalnego gospodarowania czasem wolnym. Zadanie
publiczne zostało zrealizowane poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjno-turystyczne, wzbogacone
o realizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych.
2. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Szydłowiec.
Do konkursu przystąpiło 16 organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały następujące podmioty III
sektora:
1.

Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN”, Szydłowiec

2.

Fundacja PRO EDU CADIS Szydłowiec

3.

Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” Szydłowiec

4.

Parafialny Zespół „CARITAS”, Szydłowiec

5.

UKS „REKORD”, Szydłowiec

6.

Klub Sportowy ALTERNATYWA, Szydłowiec

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie

8.

UKS „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu

9.

Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”

10.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Viktoria”, Szydłowiec

11.

UKS OLIMP przy ZSO im. H, Sienkiewicza w Szydłowcu

12.

Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek

13.

UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie

14.

UKS „KORONA” przy PSP nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Szydłowcu

15.

Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturowych STREFA JP2, Sz-c

16.

UKS „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej

Zawarto szesnaście umów w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
W związku z wystąpieniem w okresie realizacji zadania stanu epidemii SARS-CoV-2 oraz
wydanymi w związku z powyższym obostrzeniami i ograniczeniami, jedna z organizacji zrezygnowała
z realizacji planowanego zadania publicznego na podstawie porozumienia w sprawie rozwiązania
umowy. Przyznana dotacja została w całości zwrócona.
Na w/w zadanie Burmistrz przeznaczył 30.000 zł, na realizację zadań wykorzystano 28.000 zł.
Celem szczegółowym tego rodzaju działania było:
• rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowo-zdrowotnej,
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•
•

ukazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych,
udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport.

Zadanie publiczne zostało zrealizowane poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjno-turystyczne
wzbogacone o realizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych.
3. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec
Do konkursu przystąpiło 10 organizacji pozarządowych,. Dotacje otrzymały następujące organizacje
pozarządowe:
1.

Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN”, Szydłowiec

2.

FUNDACJA PRO EDU CADIS, Szydłowiec

3.

Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” Szydłowiec

4.

UKS „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej

5.

UKS „SPARTAKUS” przy PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu

6.

Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturowych STREFA JP2, Szydłowiec

7.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oddział Szydłówek

8.

Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek

9.

Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe
Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”

10.

Zawarto 10 umów w formie wsparcia realizacji zadania publicznego. W postępowaniu
konkursowym udzielono dotacji na rzecz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Szydłowiec
w celu wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz lokalnej społeczności.
Na w/w zadanie Burmistrz przeznaczył kwotę 30.000 zł - na realizację zadania wykorzystano
kwotę 28.390 zł.
Zadanie publiczne zostało zrealizowane poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży w okresie ferii letnich poprzez organizację różnych form wypoczynku, w tym obozów,
kolonii i innych form. Wypoczynek miał zapewnić rekreację oraz regenerację sił fizycznych
i psychicznych a także umożliwić szkolenie lub pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań,
uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, wzbogacone o realizację zajęć
profilaktyczno- wychowawczych.
4. Zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu – tzw. małych dotacji.
Na małe dotacje Burmistrz przeznaczył 9.850 zł, na które wpłynęły oferty czterech organizacji
pozarządowych.
Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:
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1.

UKS „REKORD”, Szydłowiec

2.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „VIKTORIA”, Sz-c

3.

Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka”

4.

UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie

Organizacje pozarządowe wniosły swój wkład w realizację poszczególnych projektów:
z jednej strony było to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe,
a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy. Nierzadko organizacje
pozyskiwały dzięki swoim staraniom fundusze lub wsparcie finansowe sponsorów prywatnych.
W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2020 r. uczestniczyły głównie dzieci
i młodzież z terenu Gminy Szydłowiec.

Burmistrz Szydłowca
-//Artur Ludew

Opr. Beata Ciećka
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