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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 2019 r. poz. 688 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 Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami
Pozarządowymi
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 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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 2018 zostało umieszczone
w dniu 27 września 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie
internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w miejscu
przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń. Zainteresowane podmioty otrzymały
możliwość przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej lub pocztą
elektroniczną. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne
podmioty, w związku z powyższym nie wpłynęły wnioski i uwagi dotyczące Rocznego
Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Sprawozdanie z przebiegu oraz wyników konsultacji ww. projektu zostało
opublikowane w dniu 13 października 2017 roku, zgodnie z § 5 ust. 1 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 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
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 2018 został przyjęty przez Radę Miejską
w Kątach Wrocławskich Uchwałą nr XXVI/469/17 z dnia 30 listopada 2017 roku.
Celem nadrzędnym programu było 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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Cele szczegółowe programu:
1. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy, poprzez pełniejsze zaspokajanie
ich potrzeb;
2. Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
3. Prezentacja dorobku podmiotów działalności pożytku publicznego oraz
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 Gminy Kąty
Wrocławskie, za priorytetowe zadania publiczne uznano:
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
i turystyki:
-

wspierania

i upowszechniania

kultury

fizycznej,

sportu

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
lokalnym
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,
oraz przemysłowych gminy w kraju i za granicą.

kulturowych

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 czterdzieści sześć podmiotów o statusie organizacji pożytku
publicznego oraz jedno koło gospodyń wiejskich, które działają na terenie Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie. Dane podmiotów figurują na stronie internetowej pod
adresem: www.katywroclawskie.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE –
WYKAZ ORGANIZACJI.
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FORMY WSPÓŁPRACY FINANSOWOEJ
Gmina Kąty Wrocławskie wpierała lokalną społeczność poprzez:
 ogłoszenie konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań ujętych
w § 6 Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie
z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018 - zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie;
 ogłoszenie dwóch naborów wniosków na wsparcie realizacji zadań
publicznych z zakresu współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na rok 2018 - zgodnie z Uchwałą nr XVII/171/12 Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie;
 dofinansowanie realizacji zadań publicznych w ramach tzw. MAŁEGO
GRANTU - zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku
publicznym i o wolontariacie;
 dofinansowanie realizacji zadań publicznych w ramach tzw. INICJATYWY
LOKALNEJ - zgodnie z art. 19c Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku
publicznym i o wolontariacie oraz z Uchwałą nr XXXIII/436/17 Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej.
We współpracy z organizacjami NON-PROFIT oraz mieszkańcami gminy
zrealizowano łącznie 50 zadań publicznych, udzielając przy tym wsparcia
finansowego w wysokości 778.842,00 zł.

DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH
NABORU WNIOSKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ
Pierwszy nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu został
ogłoszony 14 grudnia 2017 r. Nabór trwał do 28 grudnia 2017 r. W wymaganym
terminie wpłynęło łącznie 18 ofert od 18 podmiotów.
Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpiło w dniu 12 stycznia 2018 r.,
po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia: 11 stycznia
2018 r. W wyniku rozstrzygnięcia naboru ofert podpisano umowy z 18 podmiotami
na realizację poniższych zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu (Tabela nr 1).
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Tabela nr 1
Wykaz dotacji celowych z zakresu sportu – I nabór

Nr

Podmiot

Nazwa zadania publicznego

Nr UMOWY

Przyznana
Wykorzystana
kwota dotacji kwota dotacji
(zł)
(zł)

1

„Organizacja
współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury
Klub Sportowy
fizycznej i sportu wśród grup
WOP.526.15.18
„Ambrozja
młodzieżowych i seniorskich w
28.02.2018 r.
Bogdaszowice”
zakresie piłki nożnej w
miejscowości Bogdaszowice w
2018 r.”

25 000,00

24 700,00

2

„Organizacja
współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród grup
młodzieżowych i seniorskich w
zakresie piłki nożnej w
miejscowości Gniechowice
wraz z organizacją obozu
szkoleniowo – sportowego dla
młodzieży w 2018 roku”

WOP.526.17.18
24.01.2018 r.

28 000,00

19 159,65

WOP.526.8.18
10.01.2018 r.

150 000,00

149 991,42

Smoleckie
Towarzystwo
Tenisowe
„RETURN”

„Organizacja
współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród grup
seniorskich w zakresie tenisa
ziemnego w miejscowości
Smolec wraz z organizacją
obozu szkoleniowo –
sportowego dla młodzieży w
2018 roku”

WOP.526.9.18
24.01.2018 r.

23 000,00

23 000,00

Klub Sportowy
LZS Zachowice

„Organizacja
współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród grup
seniorskich w zakresie piłki
nożnej w miejscowości
Zachowice”

WOP.526.11.18
19.01.2018 r.

10 000,00

10 000,00

Ludowy Klub
Sportowy
„BŁĘKITNI”
Gniechowice

„Organizacja

3

Stowarzyszenie
współzawodnictwa i
Kultury
upowszechnianie kultury
Fizycznej
fizycznej i sportu wśród grup
młodzieżowych i seniorskich w
Kątecki Klub
zakresie koszykówki w
Koszykówki
miejscowości Kąty
„Maximus”
Wrocławskie w 2018 roku”

4

5
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6

7

8

9

10

11

Uczniowski
Klub Sportowy
„Tygrysy”

„Organizacja
współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród grup
dziecięcych i młodzieżowych w
zakresie uprawiania zapasów w
miejscowości Smolec wraz z
organizacją obozów
szkoleniowo- sportowych dla
dzieci i młodzieży w 2018 r.”

WOP.526.6.18
12.01.2018 r.

46 000,00

45 880,00

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 wraz z
organizacją obozów
szkoleniowo- sportowych dla
dzieci i młodzieży w 2018 r.”

WOP.526.7.18
12.01.2018 r.

101 000,00

100 102,44

Uczniowski
Klub Sportowy
Orzeł
Sadowice

„Organizacja
współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród grup
młodzieżowych i seniorskich w
zakresie piłki nożnej w
miejscowości Sadowice w
2018 roku”

WOP.526.16.18
19.01.2018 r.

45 000,00

34 446,34

Ludowy Klub
Sportowy
„PUMA”
Pietrzykowice

„Organizacja
współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród grup
seniorskich w zakresie piłki
nożnej w miejscowości
Pietrzykowice w 2018 roku”

WOP.526.16.18
22.01.2018 r.

10 000,00

8 578,87

15 000,00

15 000,00

16 000,00

6 079,87*

„Organizacja
współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury
fizycznej
i sportu wśród grup
Uczniowski
dziecięcych i młodzieżowych w
Klub Sportowy
WOP.526.12.18
zakresie uprawiania judo w
26.01.2018 r.
Judo Kąty
miejscowości Kąty
Wrocławskie
Wrocławskie wraz z
organizacją obozu szkoleniowosportowego dla młodzieży w
2018 r.”
„Organizacja
Uczniowski
współzawodnictwa i
Klub Sportowy
upowszechnianie kultury
WOP.526.5.18
fizycznej i sportu wśród grup
19.01.2018 r.
„Basket”
dziecięcych
i
młodzieżowych
w
Smolec
zakresie koszykówki w
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miejscowości Smolec wraz z
organizacją obozów
szkoleniowo- sportowych dla
dzieci i młodzieży w 2018 r.”

Uczniowski
Klub Sportowy
Młode Wilki
Kąty
Wrocławskie

„Organizacja
współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród grup
dziecięcych w zakresie piłki
nożnej w miejscowości Kąty
Wrocławskie w 2018 roku”

WOP.526.4.18
01.02.2018 r.

10 000,00

9 730,32

13

Stowarzyszenie
Akademia
Piłkarska
Jedenastka

„Organizacja
współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród grup
dziecięcych w zakresie piłki
nożnej w miejscowości Kąty
Wrocławskie w 2018 roku”

WOP.526.3.18
06.02.2018 r.

13 000,00

12 953,46

14

„Krzewienie kultury fizycznej i
Uczniowski
sportu wśród grup dziecięcych i
Klub Sportowy
młodzieżowych w zakresie piłki
Akademia
nożnej w miejscowości Sadków WOP.526.13.18
05.04.2018 r.
Piłkarska
wraz z organizacją obozów
Bystrzyca Kąty szkoleniowo - sportowych dla
Wrocławskie
dzieci i młodzieży w 2018 r”

42 000,00

35 971,29

15

Kąteckie
Towarzystwo
Tenisowe
„Smecz”

"Organizacja
współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu w zakresie
tenisa ziemnego w
miejscowości Kąty
Wrocławskie w 2018 roku”

WOP.526.14.18
19.01.2018 r.

12 000,00

11 627,39

Uczniowski
Klub Sportowy
Taekwon-do
„KO-DANG”

"Organizacja
współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród grup
młodzieżowych w zakresie
taekwondo w miejscowości
Smolec wraz z organizacją
obozu szkoleniowo –
sportowego dla młodzieży w
2018 roku"

WOP.526.2.18
22.01.2018 r.

13 000,00

12 902,00

Uczniowski
Klub Sportowy
Omega Smolec

„Organizacja
współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród grup
seniorskich zakresie tenisa
ziemnego w miejscowości
Smolec w 2018 roku”

WOP.526.10.18
22.01.2018 r.

7 000,00

6 130,00

12

16

17
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18

Klub Biegacza
Kąty
Wrocławskie

„Organizacja
współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu w zakresie
uprawiania biegów w
miejscowości Kąty
Wrocławskie w 2018 roku”.

WOP.526.18.18
30.01.2018 r.

SUMA :

5 000,00

4 842,52

571 000,00

531 095,57

Źródło: opracowanie własne

Gmina Kąty Wrocławskie w ramach rozstrzygnięcia naboru wniosków
na realizację zadań publicznych z zakresu współzawodnictwa i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu przeznaczyła łącznie kwotę 571 000,00 zł, z czego
przyznane dotacje zostały wydatkowane w kwocie 531.095,57 zł. Wszystkie
podmioty, które nie wykorzystały dotacji w całości, bądź wykorzystały ją niezgodnie
z przeznaczeniem zwróciły określoną kwotę na konto gminy zgodnie z ustaleniami.
*Wyjątek stanowi Uczniowski Klub Sportowy Basket Smolec, który wykorzystał część
udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem i nie zwrócił określonej kwoty.
Podmiot został poinformowany, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne
o zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
Drugi nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie
współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu został ogłoszony
20 lipca 2018 r. Nabór trwał do 6 sierpnia 2018 r. Wpłynęła jedna oferta.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 20 sierpnia 2018 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

Nr UMOWY

Przyznana
kwota
dotacji (zł)

Uczniowski
Klub Sportowy
Orzeł
Sadowice

„Organizacja współzawodnictwa i
upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu wśród grup seniorskich w
zakresie piłki nożnej w miejscowości
Sadowice w II. półroczu 2018 roku”

WOP.526.45.18
07.09.2018 r.

10 000,00

9 994,00

10 000,00

9 994,00

SUMA :

Wykorzystana
kwota dotacji
(zł)

Źródło: opracowanie własne
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Gmina Kąty Wrocławskie w wyniku rozstrzygnięcia II naboru ofert, które miało
miejsce w dniu 24 sierpnia 2018 r. przeznaczyła łącznie kwotę 10.000,00 zł
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu.
UKS ORZEŁ Sadowice wykorzystał kwotę 9.994,00 zł. Podmiot zwrócił
niewykorzystaną kwotę dotacji wynoszącą 6,00 zł na konto gminy.
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
dwie pozytywne opinie w sprawie dotacji dla podmiotów realizujących zadania
z zakresu współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty
Wrocławskie w 2018 roku został ogłoszony w dniu 15 marca 2018 r. Oferty składane
były do dnia 5 kwietnia 2018 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 40.500,00 zł;
Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych -10.000,00 zł;
Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - 20.000,00 zł.

Zgodnie z procedurą w dniu 16 marca 2018 r. ogłoszono nabór na członków
komisji konkursowej do opiniowania ofert oraz regulamin prac komisji konkursowej.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 23.03.2018 r. nie wpłynęły żadne kandydatury.
W dniu 29 marca 2018 r. Zarządzeniem nr 924/2018 została powołana komisja
konkursowa w 5-cio osobowym składzie.
W wymaganym terminie wpłynęło łącznie 10 ofert w zamkniętych kopertach,
opisanych zgodnie z Zarządzeniem nr 913/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie z dnia 15.03.2018r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpiło w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Finalnie podpisano 8 umów na realizację n/w zadań publicznych Gminy Kąty
Wrocławskie (Tabela nr 4).
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Tabela nr 4
Wykaz dotacji celowych w ramach konkursu ofert
Przyznana
Wykorzystana
kwota dotacji kwota dotacji
(zł)
(zł)

Nr

Podmiot

Nazwa zadania
publicznego

1

Stowarzyszenie
Krzyś- Byś
Kolorowo Żył

„Spotkania integracyjne dla
osób niepełnosprawnych
oraz grupy osób 50 +”

WOP.526.36.18
17.04.2018 r.

10 000,00

10 000,00

2

Fundacja Smolec

„Promowanie i wspieranie
aktywnych form spędzania
czasu wolnego oraz
uczestnictwo osób w życiu
społecznym”

WOP.526.33.18
17.04.2018 r.

10 000,00

10 000,00

3

Polski Związek „Integracja Seniorów Miasta i
Emerytów,
Gminy Kąty Wrocławskie
Rencistów i
poprzez aktywne spędzanie WOP.526.32.18
czasu wolnego i
17.04.2018 r.
Inwalidów.
uczestnictwo w życiu
Oddział Rejonowy
społecznym”
Kąty Wr.

10 000,00

10 000,00

4

Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi
Kąckiej

WOP.526.40.18
17.04.2018 r.

20 000,00

WOP.526.35.18
17.04.2018 r.

15 000,00

WOP.526.39.18
17.04.2018 r.

10 000,00

10 000,00

5

6

7

8

„Tradycyjne dziedzictwo
kulturowe w 2018 roku”

Fundacja „Ogrody
„Kącka Akademia Biznesu –
Twojego
edycja IV”
Sukcesu”
„StowarzyszenieKoło Gospodyń
"Aktywizacja i integracja
społeczności lokalnej"
Wiejskich w
Smolcu„

Nr UMOWY

6 264,30

14 614,09

„Towarzystwo
Przyjaciół
Smolca”

"VI Smolecka (za)Dyszka”

WOP.526.38.18
17.04.2018 r.

9 000,00

9 000,00

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Gniechowic

„"Gniechowicki Dzwon
Wolności” – uroczyste
obchody 100-lecia
niepodległości Polski oraz
wizyta studyjna w LGD
„Partnerstwo dla Doliny
Baryczy”

WOP.526.34.18
17.04.2018 r.

12 000,00

11 973,00

96 000,00

81 851,39

SUMA :
Źródło: opracowanie własne
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Gmina Kąty Wrocławskie w ramach rozstrzygnięcia konkursu ofert
na realizację zadań publicznych przeznaczyła łącznie 96.000,00 zł, z czego
Stowarzyszenia wykorzystały 81.851,39 zł. Podmioty, które nie wykorzystały dotacji
w całości, zwróciły określoną kwotę na konto gminy zgodnie z ustaleniami. Łącznie
do budżetu gminy zwrócono 14.148,61 zł.
Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/469/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy
Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego wszystkie oferty zostały
zweryfikowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie pod względem formalnym, merytorycznym
oraz finansowym. Analizowana była zasadność poszczególnych wydatków, a także
celowość realizowanych zadań.
Komisja Konkursowa pracowała zgodnie z regulaminem przyjętym
Zarządzeniem nr 925/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 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.

OFERTY NIE PRZYJĘTE DO REALIZACJI:
1. Fundacja Nowoczesny Konin złożyła ofertę w dniu 04.04.2018 r. na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego pt. „ZNAM ZABYTKI MOJEJ GMINY” – warsztaty
architektury pałacowej Gminy Kąty Wrocławskie dla dzieci w wysokości
2.598,00 zł. Oferta nie została przyjęta do realizacji, ponieważ planowane
warsztaty architektury pałacowej Gminy Kąty Wrocławskie nie dotyczyły
obiektów z terenu Gminy Kąty Wrocławskie. Projekt zadania nie został
poddany konsultacjom z Dyrektorami Szkół oraz Dyrektorem GOKiS Kąty
Wrocławskie, w związku z powyższym istniało duże prawdopodobieństwo
niezrealizowania zadania publicznego;
2. Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRAZEM złożyło ofertę w dniu
5.04.2018 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Trzymaj formę,
ponad normę! Warsztaty aktywności ruchowej dla seniorów” w wysokości
19.000,00 zł. Oferta nie została przyjęta do realizacji, ze względu na zakres
zadań jakie proponowała organizacja w ramach realizacji projektu. Podobne
zadania realizuje GOKiS Kąty Wrocławskie.
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Koncepcja zadań publicznych z inicjatywy
Organizacji NON- PROFIT
W 2018 roku wpłynęło łącznie 20 ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Kąty Wrocławskie w ramach tzw. małego grantu- w trybie art.19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Do realizacji przyjęto 18 projektów udzielając dotacji w łącznej wysokości
60.000,00 zł (Tabela nr 5).
Tabela nr 5
Wykaz dotacji w ramach tzw. małych grantów

Nr

Podmiot

1

Stowarzyszenie Chóru
Smolec Cantans

2.

Fundacja na rzecz
dzieci i młodzieży
„Na krańcu tęczy”

3.

Polski Związek
Wędkarski. Okręg we
Wrocławiu.
Koło nr 85 w Smolcu

4.

Polski Związek
Wędkarski. Okręg we
Wrocławiu.
Koło nr 85 w Smolcu

Nazwa zadania
publicznego
„Promocja sztuki
chóralnej oraz krzewienie
kultury polskiej wśród
Polaków na Ukrainie”
„Organizacja zajęć
edukacyjnointegracyjnych da dzieci
w wieku 3-9 lat w
świetlicy wiejskiej w
Gądowie”
„DZIEŃ DZIECKA,
propagowanie sportu i
rekreacji dla dzieci i
młodzieży, zawody
wędkarskie”

Nr UMOWY

Przyznana
Wykorzystana
kwota dotacji kwota dotacji
(zł)
(zł)

WOP.526.23.18
19.03.2018 r.

10 000,00

10 000,00

WOP.526.24.18
05.03.2018 r.

2 000,00

2 000,00

WOP.526.25.18
20.03.2018 r.

3 000,00

2 917,03

„Zawody Grand Prix,
zawody wędkarskie”

WOP.526.26.18
20.03.2018 r.

3 000,00

2 996,14

5.

Stowarzyszenie
Akademia Piłkarska
Jedenastka

„I Mistrzostwa Gminy w
piłce nożnej rocznika
2008 i młodsi”

WOP.526.28.18
04.04.2018 r.

2 000,00

2 000,00

6.

Polski Związek
Wędkarski. Okręg we
Wrocławiu.
Koło nr 7 w Kątach
Wrocławskich

„Wiosenne Grand Prix w
zawodach wędkarskich”

WOP.526.27.18
04.04.2018 r.

3 000,00

3 000,00

7.

Klub White Bat
Czerńczyce

„Rozgrywki ligowe
organizowane przez
DolZPN”

WOP.526.30.18
28.03.2018 r.

5 000,00

4 530,00

8.

Stowarzyszenie KrzyśByś Kolorowo Żył

„II Bieg Integracyjny wraz
z organizacją pikniku”

WOP.526.29.18
28.03.2018 r.

2 000,00

2 000,00
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9.

Polski Związek
Wędkarski. Okręg we
Wrocławiu.
Koło nr 7 w Kątach
Wrocławskich

„Finałowe zawody
wędkarskie 2018”

WOP.526.41.18
18.07.2018 r.

2 000,00

2 000,00

10.

Klub White Bat
Czerńczyce

„Rozgrywki ligowe
2018/2019, runda
jesienna”

WOP.526.47.18
28.08.2018 r.

5 000,00

5 000,00

„Wakacje z Futbolem
Amerykańskim”

WOP.526.44.18
10.08.2018 r.

3 000,00

2 996,42

„Piłkarskie zakończenie
wakacji”

WOP.526.48.18
07.09.2018 r.

3 000,00

3 000,00

6 600,00

6 600,00

1 500,00

1 500,00

WOP.526.58.18
31.10.2018 r.

3 000,00

2 999,38

WOP.526.54.18
31.10.2018 r.

3 000,00

3 000,00

WOP.526.57.18
07.11.2018 r.

1 400,00

1 400,00

WOP.526.56.18
16.11.2018 r.

1 500,00

870,00

SUMA :

60 000,00

58 808,97

11.

12.

13.

14.

Klub Footballu
Amerykańskiego
Jaguars Kąty
Wrocławskie
Uczniowski Klub
Sportowy Młode Wilki
Kąty Wrocławskie
Klub Footballu
Amerykańskiego
Jaguars Kąty
Wrocławskie

Klub Footballu
Amerykańskiego
Jaguars Kąty
Wrocławskie

15.

Fundacja Smolec

16.

Stowarzyszenie KrzyśByś Kolorowo Żył

17.

Uczniowski Klub
Sportowy Omega
Smolec

Smoleckie
18. Towarzystwo Sportowe
„Sokół Smolec”

„Reprezentowanie Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie
w półfinale
WOP.526.51.18
ogólnopolskich rozgrywek
14.09.2018 r.
Ligi Futbolu
Amerykańskiego w
Gdańsku”
„Organizacja rekrutacji do
składu RS oraz do składu
RJ Klubu Footballu
JAGUARS Kąty
WOP.526.53.18
Wrocławskie wraz z
05.10.2018 r.
wykonaniem testów
sprawnościowych i
przeszkoleniem
zawodników”
„100 lat niepodległości –
biesiada smolecka”
”Uczcijmy razem stulecie
odzyskania
Niepodległości”
„Otwarty turniej tenisowy
dla dzieci w kat. do lat 14
o puchar Burmistrza
Kątów Wrocławskich”
„Warsztaty Edukacyjne
dla sportowców”

Źródło: opracowanie własne
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Gmina Kąty Wrocławskie rozliczyła zadania publiczne realizowane w ramach
małych grantów w kwocie 58.808,97 zł. Wszystkie podmioty, które nie wykorzystały
dotacji w całości, zwróciły wskazaną sumę na konto gminy. Łącznie dokonano zwrotu
dotacji w wysokości 1.191,03 zł.

OFERTY NIE PRZYJĘTE DO REALIZACJI:
1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki MAXIMUS złożyło
ofertę w dniu 27.08.2018 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego
pt. „Organizacja dwóch turniejów koszykówki w Kątach Wrocławskich”
ubiegając się o dofinansowanie projektu w wysokości 4.000,00 zł. Oferta nie
została pozytywnie rozpatrzona, ponieważ Stowarzyszenie otrzymało na rok
2018 dotację na organizację turniejów, w tym na działania przygotowawcze
do sezonu 2018/2019 w wysokości 1.500,00 zł.
2. Klub Sportowy AMROZJA Bogdaszowice złożył ofertę w dniu 18.09.2018 r.
na dofinansowanie projektu pt. „Organizacja meczów piłki nożnej na Stadionie
Miejskim w Kątach Wrocławskich” w wysokości 2.500,00 zł. Stowarzyszenie
nie otrzymało wsparcia finansowego ze względu na uczestniczenie w 2018
roku w rozgrywkach piłkarskich i otrzymanie dotacji z budżetu gminy na ww.
działania.
W obu przypadkach analizowana była gospodarność i prawidłowość wydatkowania
środków publicznych na realizację podobnych zadań publicznych, na które ww.
podmioty otrzymały już dotacje w 2018 r.

Koncepcja zadań publicznych z inicjatywy
mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie
W dniu 24 sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich podjęła
Uchwałę nr XXXIII/436/17 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, umożliwiając
mieszkańcom Gminy Kąty Wrocławskie inicjowanie projektów mających wpływ
na rozwój gminy i poprawę życia lokalnej społeczności.
W 2018 roku wpłynęło łącznie 6 ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Kąty Wrocławskie w ramach tzw. inicjatywy lokalnej - w trybie art.19c ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Do realizacji przyjęto 4 projekty udzielając wsparcia finansowego w łącznej
wysokości 34.842,00 zł (Tabela nr 6).
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Tabela nr 6
Wykaz wsparcia finansowego w ramach tzw. inicjatywy lokalnej

Nr

Imiona
wnioskodawców/
pośrednika

Nazwa Zadania

Nr UMOWY

Wsparcie gminy
(zł)

1

Klub Sportowy
„Ambrozja
Bogdaszowice”

„Rozbudowa boiska
sportowego”

DT.7021.243.2018
16.11.2018 r.

7 000,00

WOP.150.3.2018-2
28.02.2018 r.

9 921,00

2.

Ludowy Klub Sportowy
„Poprawa użyteczności
„BŁĘKITNI”
boiska sportowego w
Gniechowice (w imieniu miejscowości Gniechowice”
grupy mieszkańców)

3.

Klub Sportowy LZS
Zachowice
(w imieniu grupy
mieszkańców)

„Poprawa użyteczności
boiska sportowego w
miejscowości Zachowice”

WOP.150.3.2018-6
18.10.2018 r.

9 921,00

4.

Beata Czuchrowska
reprezentująca
grupę mieszkańców

„Poznań – Gniezno – Toruń,
Śladami Niepodległości”

WOP.150.7.2018-5
09.11.2018 r.

7 500,00

5.

Kazimiera
Muchorowska
reprezentująca
grupę mieszkańców

„Wycieczka historyczna w
ramach obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości”

WOP.150.7.2018-6
09.11.2018 r.

7 500,00

SUMA :

41 842,00

Źródło: opracowanie własne

OFERTY NIE PRZYJĘTE DO REALIZACJI:
1. W dniu 11.09.2018 r. Pani Hanna Jurowska- Kępa złożyła w imieniu
mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie ofertę na wsparcie realizacji zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pt. Plener rzeźbiarski” w wysokości
10.000,00 zł;
2. W dniu 20.09.2018 r. pan Piotr Brzuzek złożył w imieniu mieszkańców
Sołectwa Krzeptów ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej pt. „Kino letnie w Krzeptowie” w wysokości
17.710,30 zł.
Obie oferty pozostały bez rozpatrzenia, ponieważ projekty przekraczały ramy
czasowe roku budżetowego. Inicjatorów poinformowano, że oferta winna być złożona
a zadanie publiczne realizowane w tym samym roku budżetowym.
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Strona 16

ANALIZA SFER ZADAŃ PUBLICZNYCH
W trakcie roku budżetowego wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wr.
55 ofert na realizację projektów z 8 sfer zadań publicznych (Tabela nr 7).
Tabela nr 7
Zakres zadań publicznych

Liczba złożonych ofert
Liczba
w trybie art.
19a UoPPioW

OGÓŁEM

zawartych

W trybie art.
19c UoPPioW

ZAKRES ZADANIA PUBLICZNEGO
w trybie
konkursu/
naboru ofert

Lp.

Przyznana
kwota dotacji /
wsparcia
finansowego
(zł)

umów

1

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

19

3

15

37

35

647.842,00

2

Kultury, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

2

1

0

3

1

20.000,00

3

Działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości

1

0

0

1

1

15.000,00

4

Działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych

3

1

1

5

4

33.000,00

5

Działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych

1

0

1

2

2

12.000,00

6

Działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym

3

0

0

3

2

20.000,00

7

Promocja Gminy Kąty Wrocławskie

0

0

1

1

1

10,000,00

8

Podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości na
rzecz mniejszości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej

0

2

2

4

4

21.000,00

29

7

20

56

50

778.842,00

OGÓŁEM:
Źródło: opracowanie własne

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Strona 17

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW WE WSPÓŁPRACY
Z INNYMI PODMIOTAMI:
Na terenie gminy działa wiele Stowarzyszeń, których celem jest umacnianie
więzi między mieszkańcami, poprawa jakości ich życia, poczucia przynależności
lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Aby wesprzeć działalność
Stowarzyszeń Gmina przyznała wsparcie finansowe dla Związku Sybiraków
na sfinansowanie kosztów transportu uczestnictwa członków w Krajowym Zjeździe
Sybiraków w Starym Licheniu – 1 800,00 zł.
Gmina Kąty Wrocławskie w ubiegłym roku we współpracy ze
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zorganizowała w lipcu
wyjazd do Krośnic na warsztaty dla „Niezła sztuka na wakacje” dla 12-stu dzieci
z Gminy Kąty Wrocławskie oraz wyjazd na obóz sportowy „AGLOCAMP” dla
10-ciorga dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie. Ze środków gminnych opłacono
transport w wysokości 2.376,00 zł oraz dwóch opiekunów w wysokości 2.000,00 zł.
W ramach współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu z Warszawy Gmina
Kąty Wrocławskie dofinansowała projekt: „Dolnoślązak umie pływać 2018”, w którym
uczestniczyło 5 grup dzieci po 15 osób w każdej grupie - łącznie 75 dzieci z klas
podstawowych 1-3, zamieszkałych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Obyło się 10
zajęć x 2 h lekcyjne. Wparcie finansowe dotyczyło opłaty za transport w wysokości
3.500,00 zł.

POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINNEGO
Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Gmina Kąty Wrocławskie w 2018 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 podmiotów non-profit
wraz z obowiązującymi statutami. Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne podczas prowadzonych przedsięwzięć
np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów czy sprzętu, a w ramach inicjatyw
lokalnych współpraca i pomoc w załatwieniu wielu spraw niezbędnych do
prawidłowego zrealizowania zadania publicznego.
Dbając o dobro Stowarzyszeń Wydział ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi informował Podmioty o możliwościach pozyskania dofinansowania
w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez inne instytucje min. Urząd
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Powiat Wrocławski.

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Strona 18

KONTROLA WYDATKOWANIA DOTACJI
Wydział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 roku
przeprowadził kontrole 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 prowadzonej przez beneficjentów dokumentacji księgowej.
Skontrolowano aspekty merytoryczne oraz finansowe dotyczące zadań
publicznych realizowanych w 2017 roku. Zweryfikowano łącznie 24 projekty. Kontrolą
objęto łącznie 24 podmioty korzystające ze środków publicznych. 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 obowiązującymi przepisami.

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY ZA ROK 2018
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 2018 roku udzielała organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego, jak i pomocy
pozafinansowej.
Ogłoszono otwarty konkurs ofert, oraz 2 nabory ofert w których 26 podmiotów
otrzymało wsparcie finansowe na realizację 27 zadań publicznych.
Udzielono dotacji dla 12- stu podmiotów NON-PROFIT na realizację 18 zadań
publicznych w ramach małych grantów.
Udzielono wsparcia finansowego mieszkańcom Gminy Kąty Wrocławskie
na realizację 5 zadań publicznych w ramach tzw. inicjatywy lokalnej.
Zadania publiczne dotyczyły zakresu:
 Współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 Promocji gminy;
 Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości na rzecz mniejszości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
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Wykres nr 1

Wysokość wsparcia finansowego
20 000,00 zł

10 000,00 zł

12 000,00 zł

21 000,00 zł

33 000,00 zł
15 000,00 zł
647 842,00 zł
20 000,00 zł

Legenda
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Promocja Gminy Kąty Wrocławskie
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości na rzecz mniejszości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
źródło: opracowanie własne
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Z wykresu kołowego wynika, że rozwój sportu pochłania sporą część
budżetu Gminy Kąty Wrocławskie przeznaczonego na dotacje dla stowarzyszeń,
fundacji oraz organizacji pozarządowych. W ubiegłym roku dofinansowanie zadań
publicznych realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu wyniosło 647.842,00 zł, przy czym na pozostałą działalność stowarzyszeń
przeznaczono kwotę 131.000,00 zł. Dofinansowanie sportu stanowi aż 83,18 %
całości zrealizowanych projektów. Należy tu podkreślić, że Gmina Kąty Wrocławskie
zrealizowała szereg inwestycji sportowych, dzięki którym infrastruktura sportowa jest
dostosowywana min. do wymogów licencyjnych Dolnośląskiego Związku Piłki
Nożnej. Dzięki dynamice odziaływania na potrzeby kultury fizycznej, stowarzyszenia
sportowe mogą w pełni korzystać z powstających udogodnień rekreacji sportowej,
mając tym samym możliwość dalszego rozwoju psychofizycznego, a także awansów
do wyższej klasy rozgrywkowej. Na terenie Gminie Kąty Wrocławskie coraz więcej
aktywizowanych jest różnych dyscyplin sportowych.
Wykres nr 2

Wysokość wsparcia finansowego na
poszczególne dyscypliny sportowe

340 000,00 zł
320 000,00 zł
300 000,00 zł

220 000,00 zł
200 000,00 zł
180 000,00 zł

koszykówka
football amerykański
uprawianie zapasów
uprawianie tenisa
uprawianie judo

160 000,00 zł

uprawianie taekwondo

140 000,00 zł

uprawiania biegów

5 000,00 zł

20 000,00 zł

13 000,00 zł

40 000,00 zł

uprawianie wędkarstwa

15 000,00 zł

60 000,00 zł

43 400,00 zł

80 000,00 zł

11 100,00 zł

100 000,00 zł

46 000,00 zł

120 000,00 zł

11 000,00 zł

240 000,00 zł

piłka nożna

166 000,00 zł

260 000,00 zł

337 342,00 zł

280 000,00 zł

Legenda

- zł

dyscypliny sportowe

źródło: opracowanie własne
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Współzawodnictwo i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki
nożnej stanowi 52,07 % wszystkich uprawianych dyscyplin sportowych.
Gmina Kąty Wrocławskie w ubiegłym roku dofinansowała zadania publiczne
realizowane w ramach konkursów ofert 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 oraz członków organizacji.
Działania samorządu terytorialnego nakierowane były w szczególności
na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenie
ciekawych i efektywnych projektów, inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnienie
działań gminy w zakresie nie objętym 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. Pozytywne nastawienie,
chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana
organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje
z trzecim sektorem.
Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła Organizacjom Pożytku Publicznego oraz
lokalnym mieszkańcom wparcia finansowego w wysokości 778.842,00 zł
na realizację zadań publicznych. Stowarzyszenia wykorzystały dotację w wysokości
723.591,93 zł.
Wykres nr 3

Ilość zrealizowanych zadań
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Otwarty konkurs
ofert -96.000,00 zł

Nabór wniosków
SPORT -581.000,00 zł

Mały grant 60.000,00 zł

Inicjatywa lokalna 34.842,00 zł

źródło: opracowanie własne
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Wysokość wparcia finansowego wraz ze wskazaniem kwot
niewykorzystanych oraz podlegających do zwrotu w latach 2016-2018.

723 591,93 zł

750 000,00 zł

771 842,00 zł

50 zadań
publicznych

683 055,58 zł

800 000,00 zł

42 zadania
publiczne

703 576,00 zł

850 000,00 zł

757 015,55 zł

39 zadań
publicznych

800 576,40 zł

Wykres nr 4

700 000,00 zł
650 000,00 zł
600 000,00 zł
550 000,00 zł
500 000,00 zł
450 000,00 zł
400 000,00 zł
350 000,00 zł

200 000,00 zł
150 000,00 zł
100 000,00 zł

20 520,42 zł

43 560,85 zł

250 000,00 zł

48 250,07 zł

300 000,00 zł

50 000,00 zł
- zł

ROK 2016

ROK 2017

ROK 2018

Wysokość wsparcia finansowego
Wysokość wykorzystanego wsparcia
finansowego
Wysokość niewykorzystanej części dotacji

źródło: opracowanie własne
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W porównaniu z rokiem 2016 oraz 2017 można zaobserwować wzrost
zrealizowanych przez mieszkańców oraz organizacje pożytku publicznego zadań
publicznych. Wzrosło zainteresowanie realizacją małych projektów – tzw. małych
grantów, co świadczy o dużym zaangażowaniu podmiotów w życie społeczne.
Sukcesywnie z każdym rokiem realizowanych jest więcej zadań publicznych. Wzrosło
także zainteresowanie mieszkańców gminy realizacjami przedsięwzięć na rzecz
lokalnej społeczności. W odpowiedzi na zgłoszone potrzeby lokalnej społeczności
powstała nowa alternatywa realizacji różnych działań w ramach inicjatywy lokalnej.
Realizacja Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie
z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 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, organizacjami
pożytku publicznego oraz mieszkańcami Gminy Katy Wrocławskie.

Opracowała: Monika Romańska
Kąty Wrocławskie, 27.05.2019 r.
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