
SPRAWOZDANIE   

Z REALIZACJI   ROCZNEGO PROGRAMU  

WSPÓŁPRACY GMINY KLUCZEWSKO Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI   W ROKU 2019 

 

Gmina Kluczewsko realizuje postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdzie przedstawione są generalne 

zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zgodnie z wyżej wspomnianą 

ustawą zasady współpracy między organami administracji publicznej  i organizacjami 

pozarządowymi dotyczą głównie wspierania realizacji zadań publicznych, wzajemnego 

informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich 

zharmonizowania, jak również konsultowania aktów normatywnych w przypadku dziedzin 

działalności statutowej organizacji.  

  Ustawa z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie  nakłada na organy administracji publicznej obowiązek prowadzenia 

działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Organ stanowiący zobligowany jest zapisami art. 

5a ust.1 do uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. 

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja 

każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu j,s.t . sprawozdanie z 

realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

 Działając na podstawie  Uchwały Nr VII/25/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 

czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego Gminy Kluczewsko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji Wójt Gminy przedłożył do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy 

Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019”.  

Celem konsultacji jest zapewnienie współpracy pomiędzy sektorem publicznym a 

sektorem pozarządowym. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Kluczewsko, których dziedzina działalności 

statutowej jest zgodna z charakterem aktu.  

Czas trwania konsultacji   odbył się od dnia 6 lipca  2018 roku do 16 lipca 2018 roku. 

  Po wstępnym opracowaniu projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu na 2019 rok 

został przekazany podmiotom pozarządowym do konsultacji.   

Konsultacje polegały na wniesieniu przez uprawione podmioty uwag do projektu na 

przygotowanym formularzu w formie elektronicznej lub papierowej za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej bądź osobiście na Dzienniku Podawczym.  

W trakcie trwania konsultacji organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie  nie zgłosiły   uwag oraz wniosków do projektu uchwały wskazanej w ust. 1 

pkt 3.  

Wszelkie ustne wcześniej uwagi i wnioski złożone przez uprawnione organizacje 

pozarządowe w trakcie trwania konsultacji zostały przedłożone Wójtowi Gminy Kluczewsko, 

który skierował je do Rady Gminy Kluczewsko,   



Po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, a także na podstawie 

informacji uzyskanych z Komisji, przygotowano ostateczny projekt, który został  przyjęty 

przez Radę Gminy Kluczewsko  Uchwałą  Nr XXXI/36/2018 Rady Gminy Kluczewsko z 

dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok:   Akt prawny regulował zasady współpracy finansowej i 

pozafinansowej oraz przewidywał realizację priorytetowych zadań. 

W toku realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowym  

w roku 2019, przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w 

tym:   

 W 2019 roku Gmina Kluczewsko przekazała w ramach otwartego konkursu ofert kwotę                            

85.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. 

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2, art. 15, ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz Uchwały Nr 

XXXI/36/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok: - Wójt Gminy 

ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 

na 2019 rok. Konkurs ofert dotyczył następujących zadań:  

1)  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie działalności w 

zakresie propagowania piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy 

Kluczewsko - 30 000,00 zł   

2) Popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy 

Kluczewsko poprzez udział w treningach sportowych, turniejach oraz rozgrywkach 

ligowych Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej - 15 000,00 zł 

3) Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej powyżej 14 roku życia, 

szkolenie sportowe, współzawodnictwo oraz udział w rozgrywkach sportowych seniorów 

Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Promocja piłki siatkowej na terenie Gminy 

Kluczewsko, organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tej dyscypliny 

sportowej - 40 000,00 zł     

 

Ponadto rozpatrzono  1 uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art., 

19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zadnie realizowane było w 

zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „TU 

MIESZKAM TU SPRZĄTAM”. Na zadanie to przeznaczono kwotę 7 800,00 zł  

  

   Celem zadania było przeprowadzenie akcji sprzątania terenów zielonych gminy 

Kluczewsko, propagowanie zasad segregacji odpadów, dbania o środowisko, w którym 

żyjemy. Na zakończenie wspólnych sprzątań odbywały się spotkania integracyjne. Zadanie 

zostały przeprowadzone w miesiącach od lipca – do października. W zadaniu wzięły udział 

chętne osoby ze zgłoszonych do projektu sołectw. Zadanie zostało zrealizowane w 

partnerstwie przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania"  

oraz Gminę Kluczewsko. 

W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert w 2019 r. zrealizowano wszystkie 

zadania, które planowane było w rocznym programie współpracy.  

Gmina Kluczewsko podpisała łącznie 4 umowy  na realizację  zadań  

z 4 organizacjami pozarządowymi.   

 

  


