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WSTĘP 

 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z  2016 r. poz. 1817 z 

późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w terminie do 31 maja 

każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z 

realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

 

Projekt Programu Współpracy został poddany konsultacjom na podstawie 

Uchwały nr XLVII/432/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 

2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu  konsultowania z  organizacjami 

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

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

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 

zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w miejscu przeznaczonym do zamieszczania 

ogłoszeń w dniu 05 listopada 2015 roku. Zainteresowane podmioty otrzymały 

możliwość przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej lub pocztą 

elektroniczną. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne podmioty 

oraz nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi dotyczące Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Kąty Wrocławskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, zgodnie z § 4 Uchwały 

Nr XL VII/432/10 Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie z dnia 21 września w sprawie  

szczegółowego sposobu  konsultowania z  organizacjami pozarządowymi i innymi  

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

konsultacje uznano za ważne. 

 

Program Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 został przyjęty przez Radę Miejską 

w Kątach Wrocławskich Uchwałą nr XII/151/15 z dnia 29 października  2015 roku. 

 

Celem nadrzędnym programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań 

publicznych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w 

ich realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a 

organizacjami pozarządowymi. 
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Celami szczegółowymi programu są: 

1. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy, poprzez pełniejsze zaspokajanie 

ich potrzeb, 

2. Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

3. Prezentacja dorobku podmiotów działalności pożytku publicznego i 

promowanie ich osiągnięć, 

4. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i zapewnienie im równych 

szans z innymi podmiotami w realizacji zadań publicznych przez wspieranie i 

powierzanie im zadań przy jednoczesnym zapewnieniu środków na realizację 

zadań publicznych, 

5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności 

lokalnych, 

6. Budowanie partnerstwa między administracją publiczną a podmiotami 

prowadzącymi działalność społeczną, 

7. Umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój 

lokalnego środowiska, 

8. Realizacja zadań publicznych określonych w ustawie. 

 

 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE 
 

Obecnych jest 47 podmiotów o statusie organizacji pożytku publicznego, które 

działają na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Dane podmiotów figurują na 

stronie internetowej: http://katywroclawskie.pl/pl/page/wykaz-organizacji. 

 

 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO: 
 

Gmina Kąty Wrocławskie w 2016 roku udzieliła podmiotom NON-PROFIT 

wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych w wysokości 800.576,40 zł.  

Dotacje celowe zostały przyznane łącznie 28 podmiotom. We współpracy z gminą  

organizacje pożytku publicznego zrealizowały łącznie 39 zadań publicznych.  

 
Ogłoszono trzy nabory wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w 

zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2016. 

 
Ogłoszono dwa konkursy ofert na realizację zadań ujętych w § 6 Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 

 
Pierwszy nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w 

zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu został 

ogłoszony 05 stycznia 2016 r. Nabór  trwał do 26 stycznia 2016 r. W wymaganym 

terminie wpłynęło łącznie 17  ofert od 17 podmiotów. 

http://katywroclawskie.pl/pl/page/wykaz-organizacji
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 Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpiło w dniu 12 lutego 2016 r. po otrzymaniu 

pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 11 lutego  2016 r. 

W wyniku rozstrzygnięcia ofert podpisano umowy z 17 podmiotami na realizację 

poniższych zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu (Tabela nr 1). 

 
 

Tabela nr 1 
Wykaz dotacji celowych z zakresu sportu – I nabór 

 

Nr Podmiot Nazwa Zadania 
Kwota udzielonej 

dotacji   

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

1 

Klub Sportowy 
„Ambrozja 

Bogdaszowice” 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Bogdaszowice” 

23.000,00 zł 23.000,00 zł 

2 

Klub Sportowy 
Bystrzyca  

Kąty Wrocławskie 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu wśród grup seniorskich i 
młodzieżowych w zakresie piłki 

nożnej w miejscowości Kąty 
Wrocławskie” 

109.000,00 zł 108.781,00 zł 

3 
Ludowy Klub Sportowy  
„Błękitni” Gniechowice 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Gniechowice” 

15.000,00 zł 12.622,53 zł 

4 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Kątecki Klub 

Koszykówki „MAXIMUS” 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu w zakresie koszykówki na 

terenie miasta Kąty Wrocławskie” 

 
73.500,00 zł 

 
44.552,19 zł 

5 
Smoleckie Towarzystwo 

Tenisowe „RETURN” 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie tenisa ziemnego w 
miejscowości Smolec” 

20.000,00 zł 20.000,00 zł 

6 
Klub Sportowy LZS 

Zachowice 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Zachowice” 

15.000,00 zł 15.000,00 zł 

7 
Klub WHITE BAT 

Czerńczyce 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Czerńczyce” 

20.000,00 zł 16.500,00 zł 
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8 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Tygrysy” 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie uprawiania 
zapasów w miejscowości Smolec” 

48.000,00 zł 48.000,00 zł 

9  

Smoleckie Towarzystwo 
Sportowe 

 „Sokół Smolec” 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród grup młodzieżowych i 

seniorskich w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Smolec” 

45.000,00 zł 45.000,00 zł 

10 

Uczniowski Klub 
Sportowy 

 „Orzeł Sadowice” 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Sadowice w I półroczu” 

33.500,00 zł 33.500,00 zł 

 11 
Ludowy Klub Sportowy  
„PUMA” Pietrzykowice 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Pietrzykowice” 

18.500,00 zł 14.435,00 zł 

12 

Uczniowski Klub 
Sportowy  

JUDO Kąty Wrocławskie 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie judo w 
miejscowości Kąty Wrocławskie” 

16.500,00 zł 16.258,30 zł 

13 
Uczniowski Klub 

Sportowy Basket Smolec 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie koszykówki w 
miejscowości Smolec” 

5.000,00 zł 5.000,00 zł 

14 
Uczniowski Klub 

Sportowy Młode Wilki 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu w zakresie piłki nożnej na 

terenie miasta Katy Wrocławskie” 

5.000,00 zł 4.900,00 zł 

15 
Akademia Piłkarska 

JEDENASTKA 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu w zakresie piłki nożnej na 

terenie miasta Katy Wrocławskie” 

4.500,00 zł 4.500,00 zł 

16 
Kąteckie Towarzystwo 

Tenisowe SMECZ  

"Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie tenisa ziemnego w 
miejscowości Kąty Wrocławskie" 

5.000,00 zł 5.000,00 zł 

17 

Klub Footballu 
Amerykańskiego 

Jaguars Kąty 
Wrocławskie 

"Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie futbolu 
amerykańskiego w miejscowości  

Kąty Wrocławskie" 

10.000,00 zł 10.000,00 zł 

 
Źródło: opracowanie własne  
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Gmina Kąty Wrocławskie w ramach rozstrzygnięcia ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

przeznaczyła łącznie 466.500,00 zł, z czego przyznane dotacje zostały wydatkowane 

w kwocie 427.049,02 zł. Wszystkie podmioty, które nie wykorzystały dotacji w 

całości, zwróciły zgodnie z ustaleniami na konto gminy określoną kwotę. 

 

Drugi nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu został ogłoszony  

31 maja 2016 r. Nabór  trwał do 14 czerwca 2016 r. Wpłynęła tylko jedna oferta, 

złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki 

„MAXIMUS”.  

Komisja Oświaty, Kultury i sportu w dniu 16.06.2016 r. zaopiniowała 

pozytywnie wniosek, w wyniku czego podpisano z podmiotem umowę na realizację 

poniższego zadania publicznego (Tabela nr 2). 

 

Tabela 2 
Wykaz dotacji celowych z zakresu sportu – II nabór ofert 

 

Podmiot Nazwa Zadania 

Kwota 

udzielonej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Kątecki Klub 

Koszykówki „MAXIMUS” 

 
„Organizacja współzawodnictwa  

i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu w zakresie koszykówki na 

terenie miasta  
Kąty Wrocławskie w II. półroczu 

2016 r.” 
 

 
86.500,00 zł 

 
84.962,24 zł 

 
ródło: opracowanie własne  
 
 

Gmina Kąty Wrocławskie w wyniku rozstrzygnięcia II naboru ofert 

przeznaczyła łącznie 86.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego z 

zakresu sportu, z czego Stowarzyszenie wykorzystało kwotę 84.962,24  zł. 

 

Trzeci nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu został ogłoszony  

03 sierpnia 2016 r. Nabór  trwał do 17 sierpnia 2016 r. a jego rozstrzygnięcie 

nastąpiło w dniu 22 sierpnia 2016 r. Zgodnie z terminem określnym w ogłoszeniu 

wpłynęły łącznie 3 oferty od  3 podmiotów. 

 Komisja Oświaty, Kultury i sportu w dniu 19 sierpnia 2016 r. zaopiniowała 

pozytywnie wnioski oraz wysokość dotacji. Podpisano umowy z 3 Klubami 

Sportowymi na realizację poniższych zadań publicznych  (Tabela nr 3). 
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Tabela 3 
Wykaz dotacji celowych z zakresu sportu – III nabór ofert 

 

Nr Podmiot Nazwa Zadania 

Kwota 

udzielonej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

1 

Klub Sportowy 
Bystrzyca  

Kąty Wrocławskie 

„Organizacja współzawodnictwa 
 i upowszechnianie kultury fizycznej 

 i sportu wśród grup seniorskich i 
młodzieżowych w zakresie piłki 

nożnej w miejscowości Kąty 
Wrocławskie w II. półroczu 2016 r.” 

 
50.000,00 zł 

 
50.000,00 zł 

2 
Uczniowski Klub 

Sportowy 
 „Orzeł Sadowice” 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Sadowice w II 

półroczu 2016 r.” 

60.000,00 zł 60.000,00 zł 

3 
Ludowy Klub 

Sportowy  
„Błękitni” Gniechowice 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Gniechowice w II. 

półroczu 2016 r.” 

15.000,00 zł 14.994,18 zł 

 
Źródło: opracowanie własne  

 
 

Gmina Kąty Wrocławskie w wyniku rozstrzygnięcia III naboru ofert 

przeznaczyła łącznie 125.000,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych, z 

czego Podmioty wykorzystały kwotę 124.994,18  zł. 

 
Pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Gminy Kąty Wrocławskie w 2016 roku został ogłoszony w dniu 26 lutego 2016 r. 

Oferty składane były do dnia 18.03.2017 r. Konkurs dotyczył pięciu obszarów w 

ustalonych wysokościach wsparcia finansowego: 

 

 Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 15.000,00 zł, 

 Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości - 15.000,00 zł, 

 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych -

57.000,00 zł, 

 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - 8.000,00 zł, 

 Działalności na rzecz integracji i aktywizacji seniorów na terenie Gminy Kąty 

Wrocławskie – 18.000,00 zł, 
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W wymaganym terminie wpłynęło łącznie 10 ofert. Oferta złożona przez 

Stowarzyszenie Chóru Smolec Cantans została odrzucona z powodu błędnie 

opisanej koperty – nie określono jakiego zakresu dotyczy proponowane zadanie.  

 

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy 

Kąty Wrocławskie w 2016 roku został ogłoszony w dniu 03 marca 2016 r. a nabór 

wniosków trwał do dnia 24.03.2016 r. Konkurs dotyczył wspierania i rozwoju 

lokalnych inicjatyw poprzez organizację szkoleń/ zawodów/ turniejów sportowych w 

zakresie wędkarstwa na terenie gminy Kąty Wrocławskie w ramach działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez Polski Związek Wędkarski. Okręg 

we Wrocławiu. Koło nr 7 w Kątach Wrocławskich.  

 

Z uwagi na przybliżony termin ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych rozstrzygnięcie nastąpiło wspólnie dla obu 

konkursów w dniu 05.04.2016 r. Finalnie podpisano 10 umów na realizację n/w 

zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie (Tabela nr 1). 

 
Tabela nr 4 

Wykaz dotacji celowych w ramach konkursu ofert 

 

 

Nr Podmiot Rodzaj zadania Tytuł zadania 

 Kwota 

udzielonej 

dotacji  

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

 

 

1 
Stowarzyszenie 

„KRZYŚ” 

Działalność na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych 

„Integracyjne warsztaty 

kulturalne, sportowe i 

rekreacyjne i kulinarne dla 

niepełnosprawnych 

mieszkańców Gminy Kąty 

Wrocławskie” 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

 

2 

Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów. Koło  

nr 12 w Smolcu 

Działalność na rzecz 

osób w wieku 

emerytalnym 

„Promowanie i wspieranie 

aktywnych form spędzania 

czasu wolnego” 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 

 

3 

Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów. Oddział 

Rejonowy Kąty Wr. 

Działalność na rzecz 

osób w wieku 

emerytalnym 

„Integracja seniorów 

Kąteckich” 
10 000,00 zł 10 000,00 zł 
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4 

Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi 

Kąckiej 

Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa 

narodowego 

„Tradycyjne dziedzictwo 

kulturowe” 

 

15 000,00 zł 

 

14.034,00 zł 

 

5 
Fundacja Ogrody 

Twojego Sukcesu 

Działalność 

wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym 

rozwój 

przedsiębiorczości 

„Kącka Akademia Biznesu 

– edycja II” 
15 000,00 zł 

 
15 000,00 zł 

 

 

6 

Stowarzyszenie- Koło 

Gospodyń Wiejskich w 

Smolcu  

Działalność 

wspomagająca rozwój 

wspólnot i 

społeczności 

lokalnych 

"Aktywizacja i integracja 

społeczności lokalnych" 
9 000,00 zł 

 
9 000,00 zł 

 

 

7 
Towarzystwo 

Przyjaciół Smolca 

Działalność 

wspomagająca rozwój 

wspólnot i 

społeczności 

lokalnych 

"IV Smolecka (za)Dyszka” 9 000,00 zł 

 
9 000,00 zł 

 

 

8 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół Gniechowic 

Działalność 

wspomagająca rozwój 

wspólnot i 

społeczności 

lokalnych 

"Wzbogacanie wiedzy 

kulturalno – historyczno 

oraz wymiana 

doświadczeń między 

Stowarzyszeniami. 

Integracja społeczna wokół 

projektu „Skąd nasz ród”" 

11 000,00 zł 

 

10.255,90 zł 

 

 

9 

Polski Związek 

Wędkarski Okręg we 

Wrocławiu Koło Kąty 

Wrocławskie  

Działalność 

wspomagająca rozwój 

wspólnot i 

społeczności 

lokalnych 

"Organizacja zawodów 

wędkarskich dla 

mieszkańców Gminy Kąty 

Wrocławskie i członków 

stowarzyszenia" 

11 000,00 zł 

 
11 000,00 zł 

 

 
Źródło: opracowanie własne  
 
 
 Gmina Kąty Wrocławskie w ramach rozstrzygnięcia konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych Gmina Kąty Wrocławskie przeznaczyła łącznie 93.000,00 zł, z 

czego Podmioty wykorzystały 91.289,00 zł. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej 

oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gniechowic zwróciło niewykorzystaną dotację do 

budżetu gminy.  

 
Zgodnie z Uchwałą nr XII/151/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z 

dnia 29 października 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty 

Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  
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działalność pożytku publicznego wszystkie oferty zostały zweryfikowane przez 

Komisje Konkursowe powoływane przez Burmistrza MIG Kąty Wrocławskie pod 

względem formalnym oraz merytorycznym. 

Komisja konkursowa pracowała zgodnie z przyjętym regulaminem. Efektem 

prac była zgodność wyboru ofert oraz wysokości proponowanych kwot dotacji, czego 

następstwem było przekazanie protokołów z oceny ofert do zatwierdzenia 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

Zgodnie z Uchwałą nr XVII/171/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z 

dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu 

na terenie Gminy Kąty Wrocławskie Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wydała trzy 

pozytywne opinie w spawie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu 

współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

Gmina Kąty Wrocławskie w ubiegłym roku we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Gmin i powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zorganizowała wyjazd 

dla 12-stu dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie do Krośnic na warsztaty. Ze środków 

gminnych opłacono opiekuna w wysokości 1.000,00 zł. 

 

 

Koncepcja zadań publicznych z inicjatywy Organizacji NON- PROFIT 

 

W 2016 roku wpłynęło łącznie 12 ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Kąty Wrocławskie w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z  2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)  

W ramach  Małych Grantów przyznano łącznie 29.576,40 zł (Tabela nr 4) 

 

Tabela nr 4 
Wykaz dotacji w ramach małych grantów 

 

Nr Podmiot Nazwa Zadania 

 Kwota 

udzielonej 

dotacji  

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

 

1 
Międzyszkolny Klub 

Sportowy JUVENIA 

„Mistrzostwa Polski Juniorek i 

Juniorów w Judo” 
3.000,00 zł 3.000,00 zł 

2. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Młode Wilki” 

„Turniej piłki nożnej dla dzieci 

rocznika 2008 oraz 2009-2010 

o Puchar Burmistrza Miasta i 

Gminy Kąty Wrocławskie” 

4.376,40 zł 4.375,52 zł 
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3. 
Kąteckie Towarzystwo 

Tenisowe „SMECZ” 

„I otwarte mistrzostwa Kątów 

Wrocławskich w tenisie 

ziemnym  

o puchar Burmistrza” 

3.000,00 zł 3.000,00 zł 

4. 
Akademia Piłkarska 

„JEDENASTKA” 

„Turniej piłki nożnej dla dzieci 

o puchar Burmistrza Miasta i 

Gminy Kąty Wrocławskie” 

3.000,00 zł 2.619,23 zł 

5. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Kątecki Klub 

Koszykówki „MAXIMUS” 

„Wiosna z koszykówką” 3.000,00 zł 2.980,82 zł 

6. 

Klub Sportowy 

BYSTRZYCA Kąty 

Wrocławskie 

„Promocja piłki nożnej 

poprzez udział Orlików Klubu 

Sportowego BYSTRZYCA 

Kąty Wrocławskie  

w turnieju DEICHMANN 

2016” 

2.200,00 zł 2.200,00 zł 

7. 

Polski Związek Wędkarski. 

Okręg Wrocławski. Koło 

nr 7 w Kątach Wr. 

„40-sto lecie Koła PZW Kąty 

Wrocławskie” 
2.500,00 zł 2.500,00 zł 

8. 
Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi Kąckiej  

„Wykonanie tablicy 

pamiątkowej Założycielowi i 

pierwszemu Prezesowi 

Jerzemu Grendzie” 

1.500,00 zł 1.230,00 zł 

9. 

Polski Związek Wędkarski. 

Okręg we Wrocławiu.  

Koło nr 85 w Smolcu 

„Zawody Grand Prix w 

wędkarstwie” 
7.000,00 zł 6.815,54 zł 

 

Dotacje przekazane w ramach małych grantów zostały rozliczone w kwocie 

28.721.11 zł. Wszystkie podmioty, które nie wykorzystały dotacji w całości, zwróciły 

wskazaną sumę na konto gminy. 

 

OFERTY NIE PRZYJĘTE DO REALIZACJI: 

1. Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów Starówka złożyło ofertę w dniu 

15.03.2016 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „VIVA TERRA” w 

wysokości 8.950,00 zł. Gmina nie udzieliła Stowarzyszeniu dofinansowania, 

ponieważ GOKiS Kąty Wrocławskie zajmuje się organizacją zajęć plastycznych 

oraz artystycznych. 

2. Smoleckie Towarzystwo Sportowe „SOKÓŁ SMOLEC” złożyło ofertę w dniu 

21.04.2016 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „I POWIATOWE 

DZIECIĘCE MISTRZOSTWA W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA 

MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE” w wysokości 3.110,00 zł.  
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Gmina nie udzieliła podmiotowi dofinansowania, ponieważ nie zostały 

uzupełnione braki oraz nie został skorygowany kosztorys do wysokości 1.000,00 

złotych ( brak funduszy w budżecie). 

 

3. Klub Sportowy BYSTRZYCA Kąty Wrocławskie złożył ofertę w dniu 23.06.2016 r. 

na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „PROMOCJA PIŁKI NOŻNEJ 

POPRZEZ UDZIAŁ ŻAKÓW I ORLIKÓW KS BYSTRZYCY KĄTY 

WROCŁAWSKIE W TURNIEJU WROCŁAW– TROPHY 2016” w wysokości 

1.460,00 zł. Gmina nie udzieliła Klubowi dofinansowania, ze względu na brak 

środków finansowych w budżecie. 

 
 

POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINNEGO  
Z ORGANIZACJAMI PORZYTKU PUBLICZNEGO 

 

Gmina Kąty Wrocławskie w 2016 roku wspierała sektor pozarządowy także w 

formach pozafinansowych. Promowała lokalne organizacje pozarządowe i 

podejmowane przez nie działania na stronie internetowej (www.katywroclawskie.pl) 

oraz w gminnych serwisach informacyjnych .  

W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej gminy utworzona została 

zakładka przeznaczona dla organizacji pozarządowych na której umieszczono 

między innymi bazę Organizacji wraz z obowiązującymi statutami.  

Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie 

organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie 

gminnych obiektów czy sprzętu. Dbając także o dobro Stowarzyszeń Wydział ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi stale informował Podmioty o 

możliwościach pozyskania dofinansowania w ramach konkursów ofert ogłoszonych 

przez Urząd Wojewódzki czy Powiat Wrocławski. 

 

KONTROLA WYDATKOWANIA PUBLICZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
  
 Wydział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku na 
podstawie art. 175  ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz .U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.) przeprowadził kontrolę wydatkowania dotacji 
przez Organizacje Pożytku Publicznego.  
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej na 
realizację zadania publicznego z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie oraz weryfikacja 
księgowości Podmiotów.  

Skontrolowano aspekty finansowe Organizacji dotyczące zadań publicznych 
realizowanych w 2015 roku. Zweryfikowano łącznie 28 realizowanych zadań 
publicznych. Kontrolą objęto łącznie 24 Podmioty korzystające ze środków 
publicznych w 2015 roku. Skontrolowano także 5 n/w Stowarzyszeń podczas 
realizowanego zadania publicznego. Z przebiegu kontroli zostały sporządzone 
protokoły, a w przypadku kontroli merytorycznej dodatkowo dołączono fotografie 
dokumentujące wydarzenie  (Zdjęcia nr 1-14). 
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Podczas kontroli nie stwierdzono większych uchybień. Niektóre Podmioty otrzymały 
zalecenia pokontrolne, do których się ustosunkowały. Wszystkie dotacje zostały 
wykorzystane zgodnie z zawartą umową i przeznaczeniem. 
 

 
I. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe „SMECZ” 

 

Zdjęcie nr 1 

 

 
 

Zdjęcie nr 2 
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Zdjęcie nr 3 

 

 
 

Zorganizowane przez Kąteckie Towarzystwo Tenisowe „SMECZ” rozgrywki 

przyczyniły się do rozwoju technik tenisowych najmłodszych uczestników turnieju.  

 

 

II. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki „MAXIMUS” 

 

Zdjęcie nr 4 
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Zdjęcie nr 5 

 

 
 
 

Zdjęcie nr 6 

 

 

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki „MAXIMUS” poprzez 

treningi i rozgrywki koszykarskie zapewnili optymalny poziom rozwoju fizycznego dla 

dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.   
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III. Klub Sportowy „BYSTRZYCA” Kąty Wrocławskie: 

 
Zdjęcie nr 7 

 

 
 

 

Zdjęcie nr 8 

 

 
 

 

Udział w turnieju DEICHMANN przyczynił się do propagowania aktywnego trybu 

życia wśród dzieci i młodzieży, a także poprawy sprawności psychofizycznej. 

Zawodnicy poznali wiele zespołów, od których mogli uzyskać pomoc w zdobyciu 

nowych umiejętności piłkarskich. 
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IV. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „JEDENASTKA”: 

 

Zdjęcie nr 9 

 

 
 

Zdjęcie nr 10 

 

 
 

 
Udział grup dziecięcych Stowarzyszenia Akademia Piłkarska „JEDENASTKA” w 

turnieju piłki nożnej pozwolił uczestnikom na współzawodnictwo sportowe i 

kształtowanie nawyku zdrowego trybu życia. Dzięki takim rozgrywkom dzieci mogły 

się nauczyć gry fair- play. 
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Zdjęcie nr 11 

 

 
 

 

 

V. Uczniowski Klub Sportowy „MŁODE WILKI” Kąty Wrocławskie: 

 
Zdjęcie nr 12 

 

 
 

 

Uczniowski Klub Sportowy „MŁODE WILKI” Kąty Wrocławskie chcąc wspierać 

potencjał młodych mieszkańców gminy również zorganizował turniej piłki nożnej. 

Dzieci dzięki rozgrywką mogły się nauczyć ponoszenia porażek oraz odnoszenia 

sukcesów, co wpływa na kształtowanie osobowości. 
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Zdjęcie nr 13  

 

 
 
 

Zdjęcie nr 14 

 

 
 

Wszystkie zadania publiczne realizowane z inicjatyw Klubów Sportowych były 

skierowane nie tylko dla najmłodszych mieszkańców Naszej gminy. Rodzice wiernie 

kibicowali swoim pociechom. Wydarzenia umożliwiły ciekawą formę spędzania czasu 

wolnego integrując przy tym uczestników i mieszkańców lokalnej społeczności. 
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PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2016 
 

Gmina Kąty Wrocławskie realizując cele Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w 2016 roku udzielała organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego, jak również 
pomocy pozafinansowej. 

 
Ogłoszono 2 konkursy ofert, oraz 3 nabory ofert w których 28 podmiotów otrzymało 
wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych w zakresie: 
 

 Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

 Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości 

 Działalności na rzecz integracji i aktywizacji seniorów na terenie Gminy Kąty 
Wrocławskie 

 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 Współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
 
Udzielono dotacji celowych dla 9- ciu podmiotów NON-PROFIT na realizację zadań 
publicznych w ramach małych grantów.  
 

Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła Organizacjom Pożytku Publicznego wparcia 

finansowego w wysokości 800.576,40 zł na realizację zadań publicznych, 

Stowarzyszenia wykorzystały dotację w wysokości 757.015,55 zł. 

 

Wykres nr 1 

 
 
Źródło: opracowanie własne  

 639 520,00 zł  

 800 576,40 zł  
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W porównaniu z rokiem 2015 można zaobserwować, że współpraca gminy z 

organizacjami Pożytku Publicznego powiększyła się o kolejne 4 Podmioty. Zostało 

zrealizowanych 11 zadań więcej, co świadczy o dużym zaangażowaniu podmiotów 

w życie społeczne. Porównując także wysokość środków publicznych przekazanych 

przez Gminę na wsparcie realizacji zadań publicznych w stosunku do ubiegłego roku 

zwiększyła się o 161.056,40 zł 

 
Gmina Kąty Wrocławskie zgodnie z programem współpracy wspierała zadania 

publiczne do wysokości 90% wartości realizowanego zadania. Organizacje 
pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej 
strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki 
finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy i 
członków organizacji. Sporadycznie organizacje sportowe pozyskiwały dzięki swoim 
staraniom wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych. 

 
Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków 

do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych 
inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie 
obejmowanym przez samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.  

 
Gmina Kąty Wrocławskie współpracuje  i  jest członkiem  organizacji 

społecznych na wielu płaszczyznach związanych  z rozwojem regionu oraz 
wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych jest to między innymi  
Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Agencji 
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji 
Wrocławskiej  czy też  Stowarzyszenia Lider A4. 

Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i 
pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na 
kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem. 
 

Realizacja Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami 
Pożytku Publicznego na 2016 rok daje podstawę do wniosku, iż przyczynia się on do 
większej aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz bardziej 
racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków publicznych. Wspierając 
zadania publiczne Gmina może w pełni wykorzystać potencjał Organizacji aby 
efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności.  
Dzięki kontynuowanej  współpracy z organizacjami i dofinansowywaniu przez Gminę 
realizowanych przez organizacje zadań publicznych, budowane jest na wysokim 
poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną a organizacjami 
pożytku publicznego. 
 
 

 

Opracowała: Monika  Romańska 

       Kąty Wrocławskie, 16.05.2017 r. 

 


