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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 (Dz. U. z  2018 r. poz. 450 tj.) 

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 2017 

zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w miejscu przeznaczonym do zamieszczania 

ogłoszeń w dniu 19 sierpnia 2016 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 2017, zgodnie z § 4 Uchwały 

Nr XL VII/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  

konsultacje uznano za ważne. 

 

Roczny 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 2017 został przyjęty przez Radę Miejską 

w Kątach Wrocławskich Uchwałą nr XXIII/307/16 z dnia 27 października  2016 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. 

 

W celu gospodarnego i rzetelnego sposobu realizacji zadań własnych Miasta i 

Gminy Kąty Wrocławskie, za priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zlecane 

przez gminę organizacjom uznaje się: 

1)  w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

- realizacja programów profilaktycznych i edukacyjno-zdrowotnych, szczególnie 

w tych obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu 

ochrony zdrowia, 

2)  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu 

     i turystyki: 

-  organizacja zawodów sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 

-  tworzenie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

-  upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, 

-  współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, 

-  propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upowszechniania sportu    

   wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach,  

   zawodach i zajęciach sportowych oraz obozach sportowych; 

3)  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

-  organizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze lokalny i ponadlokalnym, 

-  kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych 

   postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona   

   i popularyzowanie tradycji kulturowych gminy i jej mieszkańców, 
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-  wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek  

   w formie tradycyjnej, jak również z wykorzystaniem innych niż druk technik  

   zapisu, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych  

   i audiowizualnych, mających znaczenie dla promocji kulturalnej gminy, 

-  wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, 

-  renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i ochrona zabytków oraz innych  

   obiektów kultury materialnej. 

4)  w zakresie promocji gminy: 

-  promowanie walorów turystycznych, historycznych, kulturowych  

 oraz przemysłowych gminy w kraju i zagranicą. 

5)  w zakresie wspomagającym rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

     szczególnie poprzez : 

-  wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw, 

-  promocja inicjatyw młodzieżowych. 

6)  w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój   

     przedsiębiorczości: 

- doradztwo biznesowe oraz szkolenia z szeroko pojętej przedsiębiorczości  

 adresowane do bezrobotnych, małych i średnich firm działających na terenie  

 gminy, 

-  aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, 

-  pobudzanie przedsiębiorczości wśród kobiet i młodzieży. 

7)  w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

-  promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz 

uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. 

8)  w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

-  aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych. 

 

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 2017 roku udzieliła podmiotom NON-PROFIT 

wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych w wysokości 703.576,00 zł.  
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Dotacje celowe zostały przyznane łącznie 31 podmiotom. We współpracy z gminą  

organizacje pożytku publicznego zrealizowały łącznie 42 zadania publiczne.  

 
Ogłoszono otwarty konkurs 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 2017. 

 
Ogłoszono trzy nabory wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w 

zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017. 

 
Pierwszy nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w 

zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu został 

ogłoszony 26 stycznia 2017 r. Nabór  trwał do 09 lutego 2017 r. W wymaganym 

terminie wpłynęło łącznie 15  ofert od 15 podmiotów. 

 Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpiło w dniu 03 marca 2017 r. po otrzymaniu 

pozytywnych opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (z dnia: 9 lutego 2017 r., 

16 lutego 2017 r. oraz 03 marca 2017 r.) 

W wyniku rozstrzygnięcia ofert podpisano umowy z 15 podmiotami na realizację 

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

 
 

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

 

Lp. 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” 

20.000,00 zł 20.000,00 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” 

58.000,00 zł 43.450,00 zł * 

3. 
Ludowy Klub Sportowy  
„Błękitni” Gniechowice 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Gniechowice” 

28.000,00 zł 27.747,00 zł 
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4. 

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Kątecki Klub 

Koszykówki „MAXIMUS” 

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

terenie miasta Kąty Wrocławskie” 

 
140.000,00 zł 

 
139.949,01 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” 

10.000,00 zł 9.776,00 zł 

7. 
Klub WHITE BAT 

Czerńczyce 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Czerńczyce” 

10.000,00 zł 9.593,69 zł 

8. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Tygrysy” 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie uprawiania 
zapasów w miejscowości Smolec” 

33.000,00 zł 33.000,00 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 w I. półroczu 

2017 r.” 

50.000,00 zł 49.873,20 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” 

50.000,00 zł 49.927,78 zł 

 11. 

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 

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 16.500,00 zł 

13. 

Uczniowski Klub 
Sportowy Basket 

Smolec 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie koszykówki w 
miejscowości Smolec” 

11.000,00 zł 11.000,00 zł 
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14. 
Uczniowski Klub 

Sportowy Młode Wilki 

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

terenie miasta Katy Wrocławskie” 

10.000,00 zł 9.884,00 zł 

15. 
Akademia Piłkarska 

JEDENASTKA 

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

terenie miasta Katy Wrocławskie” 

10.000,00 zł 10.000,00 zł 

 
Źródło: opracowanie własne  

 

*  Klub sportowy BYSTRZYCA Kąty Wrocławskie nie złożył w wyznaczonym terminie 

stosownych wyjaśnień dotyczących wydatkowania dotacji na cele transportowe o 

łącznej wysokości 14.550,00 zł. W związku z powyższym powstała wątpliwość co do 

zasadności wykorzystania dotacji i wszczęto postępowanie administracyjne . 

 
Gmina Kąty Wrocławskie w ramach rozstrzygnięcia ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

przeznaczyła łącznie 476.500,00 zł, z czego przyznane dotacje zostały wydatkowane 

w kwocie 460.700,68 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  

17 marca 2017 r. Nabór  trwał do 04 kwietnia 2017 r. Wpłynęły dwie oferty. 

Komisja Oświaty, Kultury i sportu w dniu 14 kwietnia 2017 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 

 

Lp. Podmiot Nazwa Zadania 

Kwota 

udzielonej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

1. 
Kąteckie Towarzystwo 

Tenisowe SMECZ 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie tenisa ziemnego w 
miejscowości Kąty Wrocławskie” 

7.000,00 zł 

 
 

7.000,00 zł 

2. 
Ludowy Klub Sportowy 

„PUMA” Pietrzykowice 

Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie tenisa ziemnego w 
miejscowości Kąty Wrocławskie” 

10.000,00 zł 

 
 

9.062,88 zł 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Gmina Kąty Wrocławskie w wyniku rozstrzygnięcia II naboru ofert, które miało 

miejsce w dniu 14 kwietnia 2017 r. przeznaczyła łącznie 17.000,00 zł na wsparcie 

realizacji zadań publicznych z zakresu sportu, z czego Podmioty wykorzystały kwotę 

16.062,88 zł. LKS PUMA zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji na konto gminy. 

 

Trzeci nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu został ogłoszony  

28  lipca 2017 r. Nabór  trwał do 11 sierpnia 2017 r. a jego rozstrzygnięcie nastąpiło 

w dniu 22 sierpnia 2017 r. Zgodnie z terminem określnym w ogłoszeniu wpłynęły 

łącznie 3 oferty od  3 podmiotów. 

 Komisja Oświaty, Kultury i sportu w dniu 21 sierpnia 2017 r. zaopiniowała 

pozytywnie wnioski oraz wysokość dotacji. Podpisano umowy z 3 Klubami 

Sportowymi na realizację poniższych zadań publicznych  (Tabela nr 3). 

 

Tabela 3 
Wykaz dotacji celowych z zakresu sportu – III nabór ofert 

 

Nr Podmiot Nazwa Zadania 

Kwota 

udzielonej 

dotacji 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

1. 
Uczniowski Klub 
Sportowy Orzeł 

Sadowice 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Sadowice w II półroczu 

2017 roku” 

 
25.000,00 zł 

 
25.000,00 zł 

2. 

Smoleckie 
Towarzystwo 

Sportowe Sokół 
Smolec 

„Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu wśród grup seniorskich i 
młodzieżowych w zakresie piłki nożnej 
w miejscowości Smolec w II półroczu 

2017 roku” 

45.000,00 zł 44.218,84 zł 

3. 

Klub Sportowy 
„Ambrozja 

Bogdaszowice 

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

seniorskich w zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Bogdaszowice w II 

półroczu 2017 roku” 

5.000,00 zł 5.000,00 zł 

 
Źródło: opracowanie własne  

 

Gmina Kąty Wrocławskie w wyniku rozstrzygnięcia III naboru ofert 

przeznaczyła łącznie 75.000,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych, z czego 

Podmioty wykorzystały kwotę 74.218,84 zł. Smoleckie Towarzystwo Sportowe 

SOKÓŁ Smolec zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji na konto gminy.  
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 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty 

Wrocławskie w 2017 roku został ogłoszony w dniu 14 marca 2017 r. Oferty składane 

były do dnia 04 kwietnia 2017 r. Konkurs dotyczył pięciu obszarów w ustalonych 

wysokościach wsparcia finansowego: 

 

 Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 20.000,00 zł, 

 Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości - 15.000,00 zł, 

 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych -

51.000,00 zł, 

 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - 10.000,00 zł, 

 Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym– 20.000,00 zł. 

 

W wymaganym terminie wpłynęło łącznie 10 ofert w zamkniętych kopertach, 

opisanych zgodnie z Zarządzeniem nr 620/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie z dnia 14.03.2017r.  

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2017 r. 

Finalnie podpisano 10 umów na realizację n/w zadań publicznych Gminy Kąty 

Wrocławskie (Tabela nr 4). 

 
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”- byś 

kolorowo żył 

Działalność na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 

„Spotkania integracyjne 

dla osób 

niepełnosprawnych oraz 

grupy osób 50 +” 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 

 

2. Fundacja Smolec 

Działalność na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

 

„Promowanie i 

wspieranie aktywnych 

form spędzania czasu 

wolnego oraz 

uczestnictwo osób w 

życiu społecznym” 

 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 
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3. 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów. Oddział 

Rejonowy Kąty Wr. 

Działalność na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

 

„Integracja Seniorów 

Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie poprzez 

aktywne spędzanie 

czasu wolnego i 

uczestnictwo w życiu 

społecznym” 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 

 

4. 

Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi 

Kąckiej 

Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa 

narodowego 

„Tradycyjne dziedzictwo 

kulturowe w 2017 roku” 

 
12 500,00 zł 
 

10 635,16 zł 

 

5. 
Fundacja Ogrody 

Twojego Sukcesu 

Działalność 

wspomagająca 

rozwój 

gospodarczy, w tym 

rozwój 

przedsiębiorczości 

„Kącka Akademia 

Biznesu – edycja III” 
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 lokalnej" 
10 000,00 zł 10 000,00 zł 

 

7. 
Towarzystwo 

Przyjaciół Smolca 

Działalność 

wspomagająca 

rozwój wspólnot i 

społeczności 

lokalnych 

"V Smolecka 

(za)Dyszka” 
9 000,00 zł 

 
9 000,00 zł 

 

 

8. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Gniechowic 

Działalność 

wspomagająca 

rozwój wspólnot i 

społeczności 

lokalnych 

"Budowanie marki 

lokalnej, kreacja 

poduktu lokalnego na 

podstawie doświadczeń 

LGD „Na śliwkowym 

szklaku” oraz 

organizacja II. etapu 

projektu integracyjnego 

„Skąd nasz ród”” 

8 690,00 zł 

 
8 655,00 zł 

 

 

9. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Wsi 

Zabrodzie 

Działalność 

wspomagająca 

rozwój wspólnot i 

społeczności 

lokalnych 

„Zabrodzianie jak dwa 

bochenki chleba – event 

historyczno – kulinarny” 

2 886,00 zł 

 
2 835,67 zł 
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10. 

Polski Związek 

Wędkarski Okręg we 

Wrocławiu Koło nr 7 

w Kątach 

Wrocławskie  

Działalność 

wspomagająca 

rozwój wspólnot i 

społeczności 

lokalnych 

"Zawody wędkarskie dla 

różnych grup wiekowych  

w 2017 roku na terenie 

Gminy Kąty 

Wrocławskie" 

11 000,00 zł 10 760,96 zł 

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

zadań publicznych przeznaczyła łącznie 99.076,00 zł, z czego Podmioty 

wykorzystały 96.886,79 zł. Wszystkie podmioty, które nie wykorzystały dotacji w 

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

 
Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/307/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z 

dnia z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego wszystkie oferty zostały 

zweryfikowane przez Komisje Konkursowe powołane przez Burmistrza MIG Kąty 

Wrocławskie pod względem formalnym, merytorycznym oraz finansowym. 

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 5 

pozytywnych opinii 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 16-stu dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie do Krośnic na warsztaty dla „młodych 

uzdolnionych artystów”. Ze środków gminnych opłacono transport w wysokości 

972,00 zł oraz opiekuna w wysokości 1.326,00 zł.  

W ramach współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu z Warszawy Gmina 

Kąty Wrocławskie dofinansowała dwa projekty: I. projekt „Umiem pływać” oraz  

II. projekt „Szkolny Klub Sportowy”. W pierwszym projekcie uczestniczyło 75 dzieci z 

klas podstawowych 1-3, a wparcie finansowe dotyczyło opłaty za transport w 

wysokości 3.300,00 zł. W drugim projekcie uczestniczyło 6 grup, w skład których 

wchodziła młodzież w wieku 13-15 lat. Ze środków gminnych opłacono OC dla grup 

podczas organizowanych zajęć sportowych w wysokości 240,00 zł.  

 

Koncepcja zadań publicznych z inicjatywy Organizacji NON- PROFIT 
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W 2017 roku wpłynęło łącznie 13 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  2018 r. poz. 450 tj.)  

W ramach  Małych Grantów przyznano łącznie 36.000,00 zł (Tabela nr  5). 

 

Tabela nr 5 
Wykaz dotacji w ramach małych grantów 

 

Nr Podmiot Nazwa Zadania 

 Kwota 

udzielonej 

dotacji  

 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

 

1 

Polski Związek Wędkarski. 

Okręg we Wrocławiu.  

Koło nr 85 w Smolcu 

„Zawody Grand Prix w 

wędkarstwie” 
4 000,00 zł 3 990,72 zł 

2. 

Polski Związek Wędkarski. 

Okręg we Wrocławiu.  

Koło nr 85 w Smolcu 

„DZIEŃ DZIECKA- zawody 

wędkarskie” 
3 000,00 zł 2 990,94 zł 

3. 

Uczniowski Klub 

Sportowy JUDO Kąty 

Wrocławskie 

„Mistrzostwa Polski 

Młodzieży w judo 

i drużynowe Mistrzostwa 

Polski Młodzieży w judo” 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

4. 
Stowarzyszenie KRZYŚ-  

byś kolorowo żył 
„I Bieg integracyjny” 2 600,00 zł 2 600,00 zł 

5. 
Caritas Archidiecezji 

Wrocławskiej 

„X Jarmark Małkowicki – 

integracja ze środowiskiem 

lokalnym osób 

niepełnosprawnych” 

2 500,00 zł 2 500,00 zł 

6. 
Uczniowski Klub 

Sportowy TYGRYSY  

„Udział w Mistrzostwach 

Europy Młodzików w 

zapasach” 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

7. 

Uczniowski Klub 

Sportowy Akademia 

Piłkarska Bystrzyca Kąty 

Wrocławskie 

„Promocja Gminy Kąty 

Wrocławskie poprzez udział 

Orlików UKS AP Bystrzyca 

Kąty Wr. w 

Międzynarodowym turnieju 

Wrocław – TROPPHY w 

dniach 7-9 lipca 2017” 

2 900,00 zł 2 900,00 zł 
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8. 

Uczniowski Klub 

Sportowy BASKET 

Smolec 

„Udział w VI w mistrzostwach 

Aglomeracji Wrocławskiej” 
3 618,00 zł 3 424,14 zł 

9. 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Kątecki Klub 

Koszykówki MAXIMUS 

„Udział w mistrzostwach 

Aglomeracji Wrocławskiej” 
2 382,00 zł 1 800,00 zł 

10. 

Uczniowski Klub 

Sportowy MŁODE WILKI 

Kąty Wr. 

„Piłkarskie zakończenie 

wakacji” 
3 000,00 zł 3 000,00 zł 

11. 
Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi Kąckiej 
„Album ze starymi zdjęciami” 6 500,00 zł 6 500,00 zł 

12. 
Klub Biegacza Kąty 

Wrocławskie 

„I Mistrzostwa Kątów 

Wrocławskich w Biegach 

2017” 

500,00 zł 480,59 zł 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

Dotacje przekazane w ramach małych grantów zostały rozliczone w kwocie 

35.186,39 zł. Wszystkie podmioty, które nie wykorzystały dotacji w całości, zwróciły 

wskazaną sumę na konto gminy. 

 

OFERTA NIE PRZYJĘTA DO REALIZACJI: 
 
Klub Sportowy BYSTRZYCA Kąty Wrocławskie złożył ofertę w dniu 14.03.2017 r. na 

wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „PROMOCJA PIŁKI NOŻNEJ POPRZEZ 

UDZIAŁ ŻAKÓW I ORLIKÓW KS BYSTRZYCY KĄTY WROCŁAWSKIE W 

TURNIEJU DEICHMANN 2017” w wysokości 3.120,00 zł. Dotacja dla 

Stowarzyszenia nie została udzielona, ze względu na brak możliwości promowania 

Gminy Kąty Wrocławskie podczas realizowanego zadania publicznego. Specyfika 

turnieju Deichmann uniemożliwiała podmiotowi umieszczania logo gminy, tudzież 

informacji, że realizowane zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków 

otrzymanych z budżetu gminy.  

 
 

POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINNEGO  
Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

Gmina Kąty Wrocławskie w 2017 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 .  
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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 2017 roku na 
podstawie art. 175  ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz .U. 2017 poz. 2077 tj. 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 2016 roku. Zweryfikowano łącznie 34 zrealizowanych zadań 
publicznych. Kontrolą objęto łącznie 28 Podmiotów korzystających ze środków 
publicznych w 2016 roku. Ponadto poddano kontroli 8 zadań realizowanych w 2017 
roku w ramach małych grantów.  Z przebiegu kontroli zostały sporządzone protokoły. 

Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono większych uchybień. Niektóre 
Podmioty otrzymały zalecenia pokontrolne, do których się ustosunkowały. Udzielone 
dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartą umową i przeznaczeniem. 
 
 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2017 
 

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 2017 roku udzielała organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego, jak również 
pomocy pozafinansowej. 

 
Ogłoszono otwarty konkurs ofert, oraz 3 nabory ofert w których 31 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 osób w wieku emerytalnym 

 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 Współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
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Udzielono dotacji dla 12- stu podmiotów NON-PROFIT na realizację zadań 
publicznych w ramach małych grantów.  
 

Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła Organizacjom Pożytku Publicznego wparcia 

finansowego w wysokości 703.576,00 zł na realizację zadań publicznych, 

Stowarzyszenia wykorzystały dotację w wysokości  683.055,58 zł. 

 

Wykres nr 1 

 
 
Źródło: opracowanie własne  

 

W porównaniu z rokiem 2016 można zaobserwować wzrost udziału kolejnych 

podmiotów w realizację zadań publicznych we współpracy z Gminą Kąty 

Wrocławskie. Wzrosło także zainteresowanie realizacją małych projektów – tzw. 

małych grantów, co świadczy o dużym zaangażowaniu podmiotów w życie 

społeczne. Pomimo, że łączna kwota udzielonych dotacji była mniejsza w stosunku 

do roku 2016, to zostało zrealizowanych więcej zadań publicznych. Daje to 

świadectwo, że zadania mogą być realizowane w sposób gospodarny i efektowny. 

 
 

800 576,00 zł  

703 576,00 zł  

  

Dofinansowanie zadań publicznych 

2016 rok

2017 rok

39 zrealizowanych zadań 
publicznych 

42 zrealizowane zadania 
publiczne 
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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 2017 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, 14.05.2018 r. 

 


