SPRAWOZDANIE
z realizacji programu współpracy gminy Gostyń
za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

1

SPIS TREŚCI
I. ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY GOSTYŃ Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
1. Współpraca gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi
2. Koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi
3. Program współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi
II. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
1. Tryb oceny ofert i kontroli realizacji zadań zlecanych przez gminę Gostyń
2. Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy
3. Wysokość dotacji przekazanych z budżetu gminy Gostyń na realizację zadań w 2017 roku

III. PODSUMOWANIE

2

I.

ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY GOSTYŃ Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI

1. Współpraca gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla samorządu. Podejmują działania
w zakresie różnych inicjatyw społecznych. Współpraca organizacji pozarządowych
z samorządem terytorialnym stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu:
poprawy jakości życia mieszkańców gminy Gostyń.
Budowa partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności pożytku
publicznego stanowiły istotny element polityki samorządu. Intencją był rozwój zakresu
współpracy z sektorem pozarządowym, będącym ważnym składnikiem lokalnego systemu,
opartego o zasady: pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy
zachowaniu suwerenności stron.
Współpraca gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 dotyczyła:
1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Noc Muzeów
2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3) Działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
4) Działań na rzecz integracji europejskiej;
5) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój
amatorskiego ruchu artystycznego;
6) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) Ochrony i promocji zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz
osób niepełnosprawnych;
8) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i
inwalidów;
9) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówki
wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci z gminy Gostyń;
10) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - udzielanie schronienia
oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających
przemocy z gminy Gostyń;
11) Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki wsparcia
dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci z gminy Gostyń;
12) Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
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oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności;
13) Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej;
14) Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
15) Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń.
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń
2. Koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi
Koordynowanie współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi
powierzono Wydziałowi Oświaty i Spraw Społecznych. Do zadań Wydziału należała:
1) współpraca z przedstawicielami trzeciego sektora w celu wspierania partnerskich metod
i form aktywizowania społeczności lokalnej;
2) realizacja działań zapewniających podwyższanie poziomu jakości życia mieszkańców,
3) koordynacja działań w zakresie wypracowania jednolitych procedur i regulacji prawnych
w ramach procesu udzielania dotacji;
4) sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących pożytku publicznego;
5) wsparcie merytoryczne, organizacyjne i techniczne;
6) realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
7) obsługa Komisji Konkursowej;
8) przygotowanie i prowadzenie spotkań z organizacjami pozarządowymi.
Zadania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane były
przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komunikacji Społecznej Urzędu
Miejskiego w Gostyniu.
3. Program współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi
Samorząd uchwala program współpracy, stanowiący szczegółowy katalog zadań
publicznych, które zamierza przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym
podmiotom uprawnionym. Prace nad przygotowaniem projektu uchwały rozpoczęły się
w II połowie 2015 roku. Po przeprowadzeniu konsultacji z wydziałami merytorycznymi oraz
organizacjami pozarządowymi, przygotowano i wdrożono Uchwałę Nr XI/138/15 Rady
Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 października 2015 roku w sprawie Wieloletniego programu
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współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2016-2018.
II. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
Współpraca finansowa polegała na zlecaniu zadań własnych gminy w formie:
1) wspierania – dofinansowania realizacji zadań, tj. pokrycia ze środków publicznych
tylko części kosztów (organizacja musi wykazać się wkładem własnym w realizacji
zadania);
2) powierzania – udzielenia dotacji na sfinansowanie w 100% kosztów realizacji zadań.
W roku 2017 w ramach otwartych konkursów ofert w formie wspierania oraz powierzania
realizacji zadań publicznych, gmina Gostyń przekazała organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego dotacje w wysokości 1 241 289,35 zł.
W formie powierzenia zlecono 1 zadanie. Na ten cel przeznaczono środki finansowe
w wysokości 766 168,30 zł. Pozostałe zadania przekazano do realizacji w formie wsparcia. Na ten
cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 475 121,05 zł.

Wykres nr 1: Podział zadań zlecanych przez gminę Gostyń

Źródło: opracowanie własne
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1. Tryb oceny ofert i kontroli realizacji zadań zlecanych przez gminę Gostyń
Realizacja finansowych form współpracy odbywała się poprzez zlecanie zadań publicznych:
1) w trybie otwartych konkursów ofert;
2) w trybie pozakonkursowym.
Przyznawanie dotacji na realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów
ofert opiera się na jawnym, czytelnym i przejrzystym systemie, co pozwala wydatkować
środki budżetowe z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Konkursy ogłoszone zostały
przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Gostyniu we właściwych sobie obszarach
pożytku publicznego. Komunikaty Burmistrza Gostynia o ogłoszeniu otwartych konkursów
ofert zawierały zakres informacji określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub w innych przepisach prawnych oraz inne istotne dla danego rodzaju
zadania warunki zlecenia.
Koperty zawierające oferty złożone przez podmioty uprawnione otwierane były
komisyjnie i weryfikowane pod względem formalnym przez komisję. Opiniowaniem ofert
zajmowała się Komisja Konkursowa, która uwzględniała następujące kryteria:
1) merytoryczne – oferowany zakres działań (oceniane w skali od 0 – 3 przy wadze
punktowej 3);
2) finansowe – kalkulacja kosztów planowanego zadania, udział środków własnych oraz
pozyskanych z innych źródeł (oceniane w skali od 0 – 3 przy wadze punktowej 3);
3) organizacyjne – posiadane zasoby rzeczowe, kadrowe, w tym świadczenia
wolontariuszy, doświadczenie w realizacji podobnych zadań (oceniane w skali od
0 – 3 przy wadze punktowej 3);
4) społeczne

–

dostępność

realizowanego

przedsięwzięcia

dla

mieszkańców

i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi w ramach
projektu (oceniane w skali od 0 – 3 przy wadze punktowej 2);
5) rzetelność i terminowość realizacji zadania w ubiegłych latach oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków finansowych (oceniane w skali od 0 – 3 przy wadze
punktowej 1).
Minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosiła 60 %
możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo miała oferta, która uzyskała największą
ich liczbę.
Dokonując oceny ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
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świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców
z terenu gminy Gostyń oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń, Komisja Konkursowa
uwzględniała następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadań przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia
w realizacji zadań pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi – na podstawie dostarczonych dokumentów (ocena
w skali od 0 – 3 przy wadze punktowej 3);
2) przedstawiona w ofercie kalkulacja kosztów realizacji zadań publicznych, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena w skali od 0 – 3 przy wadze
punktowej 3);
3) zadeklarowana przez podmiot uprawniony jakość wykonania zadań i kwalifikacje
osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie publiczne
(ocena w skali od 0 – 3 przy wadze punktowej 2);
4) planowany przez podmiot uprawniony wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków (ocena w skali od 0 – 3 przy wadze
punktowej 1);
5) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc
pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel
środków (ocena w skali od 0 – 3 przy wadze punktowej 1).
Przy czym minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji
wynosiła 50 % możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo miała oferta, która
uzyskała największą ich liczbę.
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonywał Burmistrz Gostynia
w formie zarządzeń, które były podstawą do zawarcia umów pomiędzy upoważnionymi
przedstawicielami stron podejmujących współpracę, określających sposób i termin
przekazania dotacji oraz jej rozliczenia.
Na wniosek organizacji lub innego podmiotu, Burmistrz Gostynia zlecał również
realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem
otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione były łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekraczała
kwoty 10 000,00 zł;
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2) zadanie publiczne było realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3) łączna kwota środków finansowych przekazana w ten sposób tej samej organizacji
w danym roku kalendarzowym nie przekroczyła kwoty 20 000,00 zł;
4) łączna kwota przekazana w tym trybie nie przekroczyła 20 % dotacji planowanych
w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje lub inne
podmioty.
W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Burmistrz
Gostynia zamieszczał ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gostyniu

przy ulicy

Wrocławskiej 256. Po upływie 7 dni, rozpatrzeniu uwag i zasięgnięciu opinii Komisji
Opiniującej, Burmistrz Gostynia niezwłocznie zawierał umowę o realizację zadania
publicznego.

2. Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy
Na rok 2017 w celu realizacji programu współpracy gminy Gostyń wydziały
merytoryczne Urzędu Miejskiego w Gostyniu ogłosiły 15 otwartych konkursów ofert
i przeprowadziły 23 postępowania w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych
w różnych sferach pożytku publicznego.

1) Wydział

Oświaty

i

Spraw

Społecznych

zlecał

realizację

zadań

publicznych

w następujących dziedzinach (tabele):
Tabela nr 1: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń w trybie konkursów ofert

Lp.

1
2

3

Nazwa zadania

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictw
narodowego

Liczba

Liczba

złożonych

wybranych

ofert

ofert

13

13

2

2

5

5

7

7

Ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność
4

lecznicza) oraz działania na rzecz osób
niepełnosprawnych;
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5

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym –
integracja emerytów, rencistów i inwalidów

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

39

38

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
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- prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie
opiekuńczej dla dzieci z gminy Gostyń
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
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- udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna,
psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających
przemocy z gminy Gostyń
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej –
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prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie
specjalistycznej dla dzieci z gminy Gostyń
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w

9

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób – prowadzenie banku żywności
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w

10

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej

11

12

Działalność na rzecz kombatantów i osób
represjonowanych
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób:
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców
z terenu gminy Gostyń
Razem

W ramach omawianych obszarów do Wydziału wpłynęło 39 ofert, z których 38
rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 97,44 %.
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Tabela nr 2: Zbiorcze zestawienie zadań zleconych do realizacji w trybie konkursów ofert
Działalność na rzecz
kombatantów i osób
represjonowanych
Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów
Politycznych Wielkopolski
Zarząd Wojewódzki
w Poznaniu

Wysokość
dotacji

Opis zadania

3 430,00 zł

- udział w uroczystościach z okazji:
uchwalenia
Konstytucji
3
Maja,
rozstrzelania
Członków
Czarnego
Legionu, rocznicy wybuchu II wojny
światowej, upamiętnienia 30 obywateli
Gostynia rozstrzelanych przez Niemców
na Rynku 21 października 1939 roku,
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, rocznicy tragicznych
wydarzeń w Klonach,
- organizacja spotkania z okazji Dnia
Kobiet i spotkania opłatkowego.
- udział w uroczystościach z okazji:
uchwalenia
Konstytucji
3
Maja,
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”,
wybuchu
II
wojny
światowej, upamiętnienia 30 obywateli
Gostynia rozstrzelonych przez Niemców
na Rynku 21 października 1939 roku,
odzyskania przez Polskę niepodległości,
tragicznych wydarzeń w Klonach,
- udział w zebraniu ogólnym.

Związek Więźniów
Politycznych Okresu
Stalinowskiego Oddział
w Gostyniu

3 030,00 zł

Wspieranie rodziny i
systemu pieczy zastępczej –
prowadzenie placówki
wsparcia dziennego w formie
specjalistycznej dla dzieci z
gminy Gostyń
Stowarzyszenie BAZA

Wysokość
dotacji

50 000,00 zł

Opis zadania

- zapewnienie dzieciom z rodzin
dysfunkcyjnych wsparcia
psychologicznego, pedagogicznego oraz
terapeutycznego,
- pomoc w odnalezieniu ścieżki rozwoju,
- eliminacja i/lub redukcja dysfunkcji
rozwoju dzieci, spowodowanych trudną
sytuacją rodzinną lub
niepełnosprawnością,
- profilaktyka w zakresie uzależnień
alkoholowych, narkotykowych i innych,
- profilaktyka patologii społecznych,
- profilaktyka w zakresie zdrowia
psychicznego – praca ze stresem,
wzmacnianie pozytywnych kompetencji,
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- rozwój samodzielności w codziennych
czynnościach.
Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym – prowadzenie
placówki wsparcia dziennego
w formie opiekuńczej dla
dzieci z gminy Gostyń
Placówka Wsparcia Dziennego
„Promyki Dobra”

Przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom społecznym –
udzielanie schronienia oraz
pomoc terapeutyczna,
psychologiczna, socjalna
i prawna dla osób
doznających przemocy
z gminy Gostyń
Bonifraterski Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
i Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Marysinie

Wysokość
dotacji

Opis zadania

14 000,00 zł

- kształtowanie postawy wdzięczności
wobec Stwórcy i rodziców za dar życia,
- zajęcia edukacyjno – rozwojowe,
-zajęcia profilaktyczne,
- zajęcia artystyczne,
- zajęcia ogólnorozwojowe,
- zajęcia muzyczne – przygotowanie kolęd
i pastorałek na spotkanie opłatkowe,
- zajęcia teatralne – praca nad scenką
jasełkową,
- zajęcia informatyczne – przygotowanie
plakatu informacyjnego o spotkaniu
opłatkowym,
rozwijanie
wyobraźni,
fantazji,
kreatywności, umożliwienie swobodnej,
samodzielnej twórczości,
- wycieczka do Warszawy – Muzeum
Powstania
Warszawskiego,
Centrum
Kopernika, Stadion Narodowy,
- wzmacnianie więzi koleżeńskiej i
grupowej.

Wysokość
dotacji

Opis zadania

14 000,00 zł

- pomoc psychologiczna, pedagogiczna,
terapeutyczna, socjalna i prawna dla ofiar
przemocy w ośrodku w Marysinie.
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Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym –
integracja emerytów,
rencistów i inwalidów
Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Wiejskich
Kosowianki
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarząd
Rejonowy w Gostyniu

Wysokość
dotacji
650,00 zł
5 270,05 zł

Opis zadania

- zorganizowanie spotkania z kulturą dla
seniorów wsi Kosowo
- integracja emerytów, rencistów
i inwalidów poprzez organizację spotkania
z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora
i spotkania opłatkowo-noworocznego.
- podjęcie przedsięwzięć edukacyjnych i
kulturalnych przez słuchaczy GUTW,
- zorganizowanie i prowadzenie różnych
form ruchowo-sprawnościowych (zajęcia
na basenie, aerobic, zajęcia gimnastyczne,
wycieczki piesze, rajdy rowerowe),
- wycieczki autokarowe,
- edukacja regionalna, historyczna,
ekonomiczna, medyczna, psychologiczna,
informatyczna, regioznawstwa i z innych
dziedzin,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
literatami, muzykami, podróżnikami,
- cykl spotkań pn. „O ważnej sprawie nie
tylko przy kawie”

Gostyński Uniwersytet
Trzeciego Wieku

9 050,00 zł

Ochrona i promocja zdrowia
(w tym działalność lecznicza)
oraz działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
Stowarzyszenie BAZA

Wysokość
dotacji

Opis zadania

2 650,00 zł

przeprowadzenie
cyklu
zajęć
warsztatowo – wykładowych na tematy
dotyczące podstaw rozwoju ruchowego
dziecka oraz rozwoju mowy dla
rodziców/opiekunów prawnych i dzieci w
wieku od urodzenia do 3 roku życia
- rehabilitacja fizyczna – 7 dniowy
wyjazd z zabiegami w Ustroniu Morskim,
- udział w konferencji „Rak to nie wyrok,
rak to się leczy” w Częstochowie.
- rehabilitacja społeczna i fizyczna osób
niepełnosprawnych
- organizacja wystawy „Zwykła Wystawa
Niezwykłych Ludzi” – zaprezentowanie
twórczości osób niepełnosprawnych,
- „Warsztaty ceramiki” – zapoznanie się z
nową techniką plastyczną,
- „Zawody kręglarskie” – kontynuacja
spotkania integracyjnego w duchu

Gostyński Klub
„AMAZONKI”

15 000,00 zł

Stowarzyszenie „Ja też
pomagam” w Gostyniu

5 060,00 zł
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sportowym, z elementem zdrowej
rywalizacji.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych
poprzez terapie zajęciowe,
- turnus leczniczy w Mielnie,
- piknik w Krainie Orła Białego w Starym
Gostyniu,
-Wizyta w fabryce montażu Volkswagena
w Białężycach k/Wrześni,
-Spotkanie gwiazdkowe.

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych Umysłowo
„Nie Sami” w Gostyniu

6 000,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski
„KASIA” w Gostyniu

15 000,00 zł

Stowarzyszenie Chorych na
Stwardnienie Rozsiane
w Gostyniu

8 750,00 zł

Polski Związek Niewidomych
Koło w Gostyniu

4 350,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
Ochotnicza Straż Pożarna w
Pfeifer & Langen Polska S.A.
w Gostyniu

Wysokość
dotacji

Opis zadania

6 900,00 zł

- przygotowanie obchodów Dnia Strażaka,
- udział w uroczystościach patriotycznych
z okazji uczczenia rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja,
- obchody upamiętniające egzekucję na
gostyńskim rynku,
- obchody dnia Niepodległości,

- rehabilitacja osób niepełnosprawnych
metodą halliwick i NDT-Bobath oraz SI,
- zajęcia halliwick odbywały się na
basenie w Gostyniu,
- metoda Bobath realizowana była
w gabinecie GRAND B. Baum w
Kąkolewie a polegała na uczeniu
prawidłowych
i
hamowaniu
patologicznych odruchów,
- zajęcia SI (zajęcia fizyczne) realizowane
były w Zespole Szkół Specjalnych
w Brzeziu.
- rehabilitacja osób chorych na
stwardnienie rozsiane – zajęcia na basenie
- cykl spotkań z psychologiem,
- zabiegi w komorze krioterapii,
- wyjazd do operetki.
- organizacja pikniku integracyjnego dla
osób niewidomych i niedowidzących w
formie zabaw w Dworku w Jeziorkach,
- organizacja wyjazdu do Afrykarium we
Wrocławiu,
Zadania te pozwoliły uczestnikom
zintegrować się, poznać nowe miejsca,
doświadczyć nowych rzeczy.
- organizacja zajęć na kręgielni.
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- obchody upamiętniające egzekucję na
Klonach,
- spotkanie wigilijne.
- organizacja wystaw i pokazów
filatelistycznych (z okazji Nocy Muzeów,
60-lecia gostyńskiego Koła PZF),
- udział w wystawach i pokazach
filatelistycznych,
- udział w szkoleniach,
- współpraca z filatelistami osiągającymi
międzynarodowe sukcesy
-zorganizowanie VIII edycji Gostyńskiej
Gry Miejskiej „Gostyńska Gra Miejska –
w kraju Mieszka”, która miała na celu
m.in. rozwijanie umiejętności korzystania
z dóbr społeczno – kulturalnych,
podniesienie wiedzy historycznej o
regionie i średniowiecznej Polsce oraz
poznawanie bogatej przeszłości
Wielkopolski
- zorganizowanie XII Festiwalu Muzyki
Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta
Góra 2017. W trakcie 4 koncertów we
wrześniu i październiku zaprezentowano
muzykę klasyczną, promując wśród
mieszkańców gminy twórczość odkrytych
po latach zapomnienia wybitnych
kompozytorów świętogórskich, zwłaszcza
Józefa Zeidlera. Na festiwal zostali
zaproszeni najlepsi wykonawcy np.
występ orkiestry „Sinfonia Varsovia” pod
dyrekcją Jerzego Maksymiuka.
- przygotowanie i wydanie
okolicznościowego folderu oraz filmowej
prezentacji pod wspólnym tytułem
„Zapisane karty przyjaźni – dwie dekady
partnerstwa”, ukazujących pracę
społeczeństwa Ziemi Gostyńskiej, władz
Gminy Gostyń oraz Domu Europejskiego
na rzecz budowania partnerskich relacji w
Europie.

Polski Związek Filatelistów
im. Wacława Boratyńskiego w
Gostyniu

5 200,00 zł

Fundacja MIEJSCE MOJE

10 000,00 zł

Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im.
Józefa Zeidlera w Gostyniu

26 000,00 zł

Stowarzyszenie „Dom
Europejski” w Gostyniu

2 600,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – rozwój
amatorskiego ruchu
artystycznego
Stowarzyszenie Kulturalne
Orkiestra Dęta Miasta i Gminy
Gostyń w Gostyniu

Wysokość
dotacji

Opis zadania

65 500,00 zł

- nauka gry na instrumentach dętych
blaszanych, drewnianych, perkusyjnych,
- udział muzyków w przeglądach
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i konkursach,
- udział w obchodach świąt lokalnych
i państwowych,
- prowadzenie grup mażoretek.
- organizacja IV festiwalu muzyki
lutniowej „Najkrótsza noc Długoraja”
Gostyń 2017,
- organizacja warsztatów dla adeptów
sztuki gitarowej i lutniowej,
- organizacja pięciu koncertów muzyki
renesansowej, barokowej i lutniowej,
- organizacja wykładów i warsztatów dla
instrumentalistów
zajmujących
się
muzyką dawną,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
„Z Muzyką do Ludzi”
w Poznaniu

10 000,00 zł

Pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób –
prowadzenie banku żywności
Polski Komitet Pomocy
Społecznej Wielkopolski
Zarząd Wojewódzki w
Poznaniu

Wysokość
dotacji

Opis zadania

16 000,00 zł

- zabezpieczanie podstawowych potrzeb
osób zagrożonych ubóstwem –
pozyskiwanie, przechowywanie oraz
dystrybucja żywności wśród
potrzebujących. Zostało wydane ponad 32
tony żywności.

Wysokość
dotacji

Opis zadania

13 000,00 zł

- zabezpieczanie najuboższych
mieszkańców gminy Gostyń w odzież,
meble, sprzęt AGD, sprzęt rehabilitacyjny
i inne przedmioty codziennego użytku.

Wysokość
dotacji

Opis zadania

Pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób –
prowadzenie stacji socjalnej
Polski Komitet Pomocy
Społecznej Wielkopolski
Zarząd Wojewódzki
w Poznaniu

Wspieranie
i upowszechnianie kultury
fizycznej
Gostyński Klub Rowerowy
„Cyklista” w Gostyniu

2 000,00 zł

- upowszechnianie i popularyzacja jazdy
na rowerze, jako sposobu na zadbanie
o kondycję fizyczną,
- w ramach realizacji zadania „Wesołe
czasówki” odbyły się dwie imprezy
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Kolarski Klub Sportowy
„Gostyń” w Gostyniu

18 310,00 zł

Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Gostyniu

9 350,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna
w Gostyniu

5 530,00 zł

Klub Sportowy „Sporty Walki
Gostyń” w Gostyniu

6 000,00 zł

Gostyńskie Towarzystwo
Sportowe CITIUS w Gostyniu

15 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„Piątka”

8 213,00 zł

sportowe, w lipcu i październiku.
W każdej z imprez wzięło udział 75 osób.
- organizacja dwudniowych zawodów
kolarskich.
6 maja rozegrano jazdę indywidualną na
czas, w której uczestniczyło 402
zawodników i zawodniczek. 7 maja
rozegrano 6 wyścigów ze startu
wspólnego, w których uczestniczyło 557
zawodników.
- udział w zawodach rejonowych, finałach
wojewódzkich i ogólnopolskich. Szkolny
system rozgrywek sportowych
prowadzony był w oparciu o Kalendarz
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. PSZS miał za zadanie
zorganizować i przeprowadzić eliminacje
szkolne oraz rozgrywki gminne na swoim
terenie.
- organizacja zawodów pożarniczych dla
jednostek OSP. Zawody mają na celu
mobilizować do szkolenia pożarowego,
obsługi sprzętu, umiejętności budowy linii
gaśniczej oraz wysokiej sprawności
fizycznej.
- organizacja 4 turniejów piłki nożnej oraz
2 turniejów tenisa stołowego
- organizacja gali sportów walki
w miesiącu kwietniu. Imprezy miały
miejsce w hali sportowej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Gostyniu.
W zawodach wzięli udział zawodnicy
gostyńskiego klubu, z Gdyni, Koła,
Leszna, Piły, Konina, Lubina, Poznania,
Ciechanowa, Krotoszyna oraz Ostrowa
Wielkopolskiego
- upowszechnianie kultury fizycznej
wśród mieszkańców gminy Gostyń.
- organizacja biegu na 10 km ulicami
Gostynia pn. „NASZA DYCHA”
w który wzięło udział 447 osób, oraz
Maratonu Gostyńskiego dla 98 osób.
- zorganizowanie zawodów pływackich
dla 161 uczestników,
- zostały przeprowadzone prelekcje
instruktażowe z pomocy przedmedycznej
i ratownictwa medycznego.
- organizacja 75 treningów koszykówki,
- odbyły się dwa turnieje koszykówki w
kwietniu oraz grudniu,
- przeprowadzono spotkanie sparingowe z
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Uczniowski Klub Sportowy
Biskupianka Stara Krobia

Stowarzyszenie „Gostyńska
Liga Kręglarska” w Gostyniu

5 000,00 zł

41 650,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„KANIASIATKA”

10 000,00 zł

Stowarzyszenie Sportowe CRC
LESZNO

2 688,00 zł

Fundacja Piotra Reissa

4 000,00 zł

Obra Kościan,
-udział w turniejach w Gostyniu,
Krotoszynie, Pogorzeli i Krobi,
- udział w amatorskiej lidze koszykówki
w Lesznie.
- organizacja XIV Masowego Biegu
Gostyńskiego pn. „Gostyński Bieg
Niepodległości”, w którym wzięło udział
około 450 osób.
Celem było m.in. wpłynięcie na rozwój
sprawności fizycznej oraz zachowanie
zdrowia.
„Gostyński Bieg Niepodległości” służył
również rozwojowi patriotyzmu, poczucia
jedności narodowej poprzez przekazanie
uczestnikom koszulek z logo biegu w
biało-czerwonych barwach oraz
odśpiewanie Hymnu Polski.
- udział zawodników klubu w Grand Prix
Polski,
- udział w Drużynowych i Mistrzostwach
Polski,
- udział w Mistrzostwach Polski Par,
- organizacja IX Memoriału Andrzeja
Twardowskiego, rozgrywek Gostyńskiej
Ligi Kręglarskiej, Grand Prix Gostyńskiej
Ligi Kręglarskiej oraz innych turniejów
kręglarskich
- organizacja turnieju towarzyskiego w
kategoriach młodzieżowych o zasięgu
ogólnopolskim,
-organizacja dwóch turniejów
minisiatkówki oraz dwóch turniejów
towarzyskich w kategorii kadetka i
młodziczka,
- popularyzacja siatkówki`
- wynajem sali gimnastycznej w celu
przeprowadzenia treningów akrobatyki
sportowej dzięki którym Gostynianki
mogły wziąć udział w zawodach
sportowych tj.:
o Międzywojewódzkie Zawody z okazji
Dnia Niepodległości,
o Mikołajkowy Turniej Akrobatyczny,
o Dolnośląskie Dni z Akrobatyką
Sportową i Gimnastyką Artystyczną.
- organizacja dwóch jednostek
treningowych w każdym tygodniu dla
dzieci w ośmiu grupach wiekowych,
- rozwój umiejętności piłkarskich,
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- wzbudzenie chęci aktywności i
uprawiania sportu.
Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Wiejskich
Kosowianki

2 259,00 zł

- organizacja spotkania, na którym zostały
scharakteryzowane czynniki wpływające
na zdrowy styl życia,
-promocja zdrowego stylu życia,
- organizacja zajęć na siłowni zewnętrznej
z trenerem,
- nauka techniki maszerowania z kijami –
Nordic Walking.

Pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób
Spółdzielnia Socjalna
„ARKA” w Gostyniu

Wysokość
dotacji

Opis zadania

555 408,30 zł

Świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych
dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń,
w szczególności:
- pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opieka higieniczna,
czynności związane z utrzymaniem
higieny osobistej podopiecznego,
czynności związane z utrzymaniem
higieny otoczenia, zapewnienie
podopiecznemu kontaktu z otoczeniem.
- rehabilitacja fizyczna, usługi
pielęgniarskie, wsparcie pedagogiczne,
wsparcie psychologicznosocjoterapeutyczne.
Świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi dla mieszkańców z terenu
gminy Gostyń - opieka specjalistyczna,
rehabilitacja fizyczna, usługi
pielęgniarskie, wsparcie pedagogiczne,
wsparcie psychologicznosocjoterapeutyczne, wsparcie
psychiatryczne.

Spółdzielnia Socjalna
„ARKA” w Gostyniu

210 760,00 zł
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Tabela nr 3: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń w trybie pozakonkursowym
Liczba

Liczba

złożonych wybranych

Nazwa stowarzyszenia

ofert

ofert

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im.
1
1
Józefa Zeidlera
2.
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta
1
1
i Gminy Gostyń w Gostyniu
1
1
3.
Stowarzyszenie Zielona Kohorta
4.
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im.
1
1
Józefa Zeidlera
5.
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im.
1
1
Józefa Zeidlera
1
1
6.
Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Dobra”
1
1
7.
Stowarzyszenie „Ja też pomagam”
1
1
8.
Stowarzyszenie Gostyński Futsal
9.
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta
1
1
i Gminy Gostyń w Gostyniu
10.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
1
1
KASIA
1
1
11.
Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gostyniu
12.
Klub Stowarzyszenie „Gostyńska Liga Kręglarska”
1
1
w Gostyniu
1
0
13.
Stowarzyszenie Sportowe CRC LESZNO
1
1
14.
Gostyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Jestem”
1
1
15.
Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń
1
1
16.
Stowarzyszenie Akademia Sportu „Młode Orły”
17.
Stowarzyszenie Klub Sportowy TIGER
1
1
WIELKOPOLSKA
1
1
18.
Stowarzyszenie „Ja też pomagam”
1
1
19.
Forum Demokratyczne
20.
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu
1
1
Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w
Gostyniu
W ramach pozakonkursowego trybu do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych wpłynęło
1.

20 ofert, z których 19 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 95%

Tabela nr 4: Zbiorcze zestawienie zadań zleconych do realizacji w trybie pozakonkursowym
Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im.
Józefa Zeidlera – Koncert
Kolęd „Gwiazdo świeć, kolędo

Wysokość
dotacji
7 000,00 zł

Opis zadania
- organizacja koncertu kolęd pt.
„Gwiazdo świeć, kolędo leć” w
Bazylice na Świętej Górze. W koncercie
wystąpili polscy artyści tacy jak Alicja
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Majewska, Olga Bończyk, Włodzimierz
Korcz i Zbigniew Wodecki.

leć”

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Kulturalne
Orkiestra Dęta Miasta
i Gminy Gostyń w Gostyniu –
Koncert z okazji 5 lat pracy
mażoretek

Wysokość
dotacji
3 500,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Zielona Kohorta
– Meet the Art

Wysokość
dotacji
7 160,74 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im.
Józefa Zeidlera – „Organizacja
EKO-festynu na Świętej Górze
2017 roku”

Wysokość
dotacji
5 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im.
Józefa Zeidlera – „Dni Młodzieży
Paradiso 2017”

Wysokość
dotacji
8 000,00 zł

Opis zadania
- organizacja koncertu z okazji
Jubileuszu 5-lecia istnienia zespołu
Mażoretek Big Bang

Opis zadania
- organizacja dwóch wystaw związanych
z Akademią Sztuki w Szczecinie –
„Sąsiedztwo” oraz „Roller Poster”
-prezentacja unikatowych obrazów
Tamura Yoshiyasu
-zorganizowanie warsztatów tańca,
warsztatów z kaligrafii oraz warsztatów
mangowe
Opis zadania
- organizacja festynu ekologicznego w
trakcie którego promowane były wśród
mieszkańców gminy Gostyń zachowania
ekologiczne
- organizacja licznych wystaw,
prezentacji oraz konkursów o tematyce
dot. ochrony środowiska,
- występ solistów i zespołów
muzycznych prezentujących różne style
muzyczne,
- zorganizowanie koncertu „gwiazdy”,
na którym wystąpiła Antonia Krzystoń i
zespół „U studni”
Opis zadania
- wspólne przeżywanie, umacnianie
wiary i zdobywanie niezapomnianych
wspomnień,
-organizacja każdego dnia dwóch
konferencji, których tematem
przewodnim był kerygmat,
- organizacja warsztatów rozwijających
zainteresowania
- organizacja koncertów
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Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Placówka Wsparcia Dziennego
„Promyki Dobra” –
„Wypoczynek dzieci”

Wysokość
dotacji
8 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie „Ja też
pomagam” – „Kalejdoskop”

Wysokość
dotacji
2 210,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Gostyński
Futsal – „Piłkarskie
rozpoczęcie roku szkolnego”

Wysokość
dotacji
10 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Kulturalne
Orkiestra Dęta Miasta
i Gminy Gostyń w Gostyniu –
„Mistrzostwa Świata
Mażoretek”

Wysokość
dotacji
9 808,42 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski
KASIA - „Wycieczka do
Ciechocinka i Torunia”

Wysokość
dotacji
10 000,00 zł

Opis zadania
- zorganizowanie wyjazdu dla 62 dzieci
w Piwniczy Zdrój promującego aktywny
i zdrowy styl życia, rozwój kompetencji
społecznych, zagospodarowanie czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży oraz
rozwijanie zainteresowań,
- działania dobywały się wg. Programu
profilaktyczno-wychowawczego
Opis zadania
- zorganizowanie wyjazdu seniorów do
Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w
Swarzędu
-wyjazd do Wrocławia na święto mąki w
ogrodzie botanicznym,
-zorganizowanie warsztatów pieczenia
chleba dla 39 osób
Opis zadania
- organizacja mini turniejów na
sztucznych boiskach na gostyńskim
rynku, otwartych zajęć piłki halowej
oraz meczu pokazowego
pierwszoligowych drużyn futsalowych.

Opis zadania
- wyjazd mażoretek na Mistrzostwa
Świata Mażoretek federacji IFMS do
Pragi.
Zdobycie 4 miejsc medalowych na 6
konkurencji, w których brały udział. W
wyjeździe wzięło udział 17 tancerek.
Opis zadania
- organizacja wycieczki do Ciechocinka
(zwiedzanie tężni solankowych, spacer
po Parku Zdrojowym, rejs statkiem
wycieczkowym po Wiśle, spacer
promenadą nad brzegiem Wisły, spacer
po Starówce),
- pobyt w Toruniu (zwiedzanie Starówki,
ruin Zamku Krzyżackiego, Katedry Św.
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Janów; udział w warsztatach Rycerskich,
wizyta w Planetarium).
Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Gostyński Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Gostyniu –
„Zdrowa i bezpieczna
rehabilitacja w Domu Zdrowia
i Spokoju Szelejewo”

Wysokość
dotacji
10 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Klub Stowarzyszenie
„Gostyńska Liga Kręglarska”
w Gostyniu – „XVI Memoriał
Józefa Zybera i Jarosława
Sobierajskiego”

Wysokość
dotacji
7 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Gostyńskie Stowarzyszenie na
Rzecz Kobiet „Jestem” –
Wydanie książki Honoraty
Jankowiak pt. „Gostynianka w
wielkim świecie”

Wysokość
dotacji
9 500,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Klub Sportowy Sporty Walki
Gostyń – „Gala Sportów
Walki”

Wysokość
dotacji
6 000,00 zł

Opis zadania
- rehabilitacja dla 22 seniorów,
uczestników GUTW w wieku 55+, która
polegała na uczestniczeniu w zabiegach
specjalistycznych m.in. takich jak:
masaże relaksacyjne, lecznicze,
uciskowe oraz limfatyczne; terapii polem
magnetycznym i laserem; terapii zimnem
– krioterapia
Wykorzystano łączni 580 zabiegów w
okresie 8 tygodni co przyczyniło się do
podniesienia sprawności zdrowotnej
psychofizycznej, zmiany postawy
pasywnej na aktywną oraz podniesienia
poziomu motywacji do dbałości o
własną sprawność umysłową i fizyczną.
Opis zadania
- XVI Memoriał Józef Zybera i
Jarosława Sobierajskiego rozegrano w
dniach 9-12 listopada 2017 roku. Wzięło
w nim udział 149 dzieci i młodzieży z 10
klubów sportowych w Polsce oraz
dwóch klubów z Republiki Czeskiej i
Słowacji.
Opis zadania
Wydanie książki pt. „Gostynianka w
wielkim świecie” w nakładzie 290
egzemplarzy oraz zorganizowanie
wieczoru autorskiego. Książki zostały
rozprowadzone do bibliotek w całej
Polsce oraz do mieszkańców Gminy
Gostyń. Pozostałe egzemplarze, będące
obecnie w dyspozycji Stowarzyszenia
będą przekazane mieszkańcom podczas
innych imprez.
Opis zadania
-organizacja gali pn. „Gala Sportów
Walki”, która odbyła się 18 listopada
2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w
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Gostyniu,
-na gali wystąpiło 26 zawodników z
których 7 reprezentowało Klub
Sportowy Sporty Walki Gostyń.
Pozostali zawodnicy to reprezentacji z
Nowej Soli, Łodzi, Koła, Leszna,
Konina, Lubina, Poznania, Krotoszyna i
Ostrowa Wielkopolskiego,
- wydarzenie obejrzało ok. 500 osób.
Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Akademia
Sportu „Młode Orły” – „Zostań
Młodym Orłem – zajęcia
sportowe o charakterze
ogólnorozwojowym”

Wysokość
dotacji
2 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Klub Sportowy
TIGER WIELKOPOLSKA –
„5 Wielkopolskie Mikołajkowe
Mistrzostwa Taekwondo”

Wysokość
dotacji
6 500,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie „Ja też
pomagam” – „Magia Świąt”

Wysokość
dotacji
790,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Forum Demokratyczne – „36.
Rocznica wprowadzenia stanu

Wysokość
dotacji
8 700,00 zł

Opis zadania
- zajęcia skierowane zostały dla dzieci z
Gminy Gostyń zamieszkałych w
Gostyniu, Kunowie oraz Goli,
-w okresie wiosenno-jesiennym dzieci
ćwiczyły na obiektach
ogólnodostępnych znajdujących się na
terenie gminy (hala przy SP nr 1),
- treningi odbywały się trzy razy w
tygodniu,
-dzieci z Kunowa i Goli miały
zapewniony transport na treningi.
Opis zadania
- turniej został zorganizowany dla 5
grup wiekowych, z myślą o nowych
zawodnikach, którzy chcieli postawić
pierwsze kroki w rywalizacji sportowej
- w turnieju uczestniczyło ok. 345
zawodników, a wydarzenie oglądało ok.
500 widzów,
- osiągnięto cel jakim było
propagowanie zdrowego stylu życia,
upowszechnianie oraz kultury fizycznej.
Opis zadania
-wyjazd zorganizowany dla seniorów na
Jarmark Bożonarodzeniowy do
Wrocławia, dzięki któremu seniorzy
aktywnie spędzili czas

Opis zadania
- organizacja koncertu akustycznego
Tomasza Lipińskiego (polski muzyk
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rockowy, wokalista, autor tekstów,
kompozytor i gitarzysta, lider i
współzałożyciel zespołów Brygada
Kryzys, Tilt i Fotoness)
Koncert spotkał się z dużym
zainteresowaniem. Alternatywny,
zupełnie odmienny od tradycyjnych,
dotychczasowych form obchodów
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
był szeroko i pozytywnie komentowany.

wojennego w Polsce –
pamiętamy”

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Absolwentów i
Sympatyków Zespołu Szkół
Zawodowych im. Powstańców
Wielkopolskich w Gostyniu –
„Nauka i doskonalenie gry w
hokeja”

Wysokość
dotacji
4 500,00 zł

Opis zadania
-organizacja zajęć przez instruktorów
mających na celu doskonalenie gry w
hokeja,
- zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu
na lodowisku przy Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Gostyniu,
-stowarzyszenie aby zajęcia mogły być
realizowane, udostępniło na ten cel
sprzęt hokejowy.

2) Wydział Komunikacji Społecznej zlecał realizację zadań publicznych w następujących
dziedzinach (tabele):
Tabela nr 5: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń w trybie konkursów ofert

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa zadania
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – Noc Muzeów
Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości
Działania na rzecz integracji europejskiej

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
wybranych
ofert

5

4

2

2

2

1

W ramach omawianego obszaru do Wydziału wpłynęło 9 ofert, z których 7 rozpatrzono
pozytywnie, co stanowi 77,8%.
Tabela nr 6: Zbiorcze zestawienie zadań zleconych do realizacji w trybie konkursów ofert
Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – Noc Muzeów
Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka” w Gostyniu

Wysokość dotacji

Opis zadania

375,00 zł

W ramach projektu uczniowie i
nauczyciele przygotowali sześć sal
wystawowych prezentujących ich pasje:
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Stowarzyszenie „Historia
Militaris” w Gostyniu

1 500,00 zł

Gostyńskie Stowarzyszenie
na Rzecz Kobiet „Jestem

2 151,00 zł

Stowarzyszenie Absolwentów
i Sympatyków Zespołu Szkół
Zawodowych im.
Powstańców Wielkopolskich
w Gostyniu

1 755,00 zł

plastyczne, pasjonujących uczniów,
pasjonujących
nauczycieli,
historii,
pasjonujących
militariów,
i
pasjonujących technologii.
W ramach zadania Stowarzyszenie
przygotowało wystawę pojazdów i
wyposażenia wojskowego z okresu II
wojny światowej oraz animacje dla dzieci
i młodzieży.
Członkinie Stowarzyszenia podczas
„Pasjonującej
Nocy
Muzeów”
zaprezentowały oryginalne stroje z
różnych regionów Indii, pokazały metodę
upinania sari, zorganizowały wystawę
fotografii
obrazujących
hinduskie
kobiety, przy użyciu henny malowały
drobne
ornamenty
na
dłoniach,
przygotowały potrawę hinduską do
degustacji,
prezentowały
film
o
zwyczajach panujących w Indiach oraz
film bolywoodzki.
Uczniowie i nauczyciele przygotowali
dla uczestników „Pasjonującej Nocy
Muzeów”
kawiarenkę
i
8
sal
tematycznych:
komputery,
które
wyginęły, odwróconą czasówkę, VR –
wirtualna rzeczywistość, naszą pasją jest
moda, poczuj się jak Hołowczyc, podgląd
gwiazd, wernisaż prac uczniowskich i
zostań mistrzem sprzedaży.

Wspieranie rozwoju
gospodarczego
Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości Powiatu
Gostyńskiego

Wysokość dotacji

Opis zadania

15 000 zł

Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości Powiatu
Gostyńskiego

5 000 zł

„Centrum Wspierania Biznesu” – w ciągu
całego roku zorganizowano cykl szkoleń
i warsztatów dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą oraz dla
przedsiębiorców, zorganizowano konkurs
„Debiuty Biznesu”. Prowadzono także
doradztwo biznesowe i
działania
informacyjne.
„Przedsiębiorczość w międzynarodowym
trójkącie
gospodarczym”
–
zorganizowano dwa wyjazdy zagraniczne
dla przedsiębiorców: do Czeskich
Budziejowic (Czechy) na targi „Ziemia
Żywicielka”, oraz do Drezna (Niemcy)
na wystawę towarzyszącą świętu
saksońskiego rzemiosła „Meisterfeier”
2017.
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Działania na rzecz
integracji europejskiej
Stowarzyszenie
„Dom
Europejski”

Wysokość
dotacji
7 900 zł

Opis zadania
„Wczoraj, dziś i jutro w zjednoczonej
Europie” – członkowie stowarzyszenia
przez
tydzień
podejmowali
grupę
partnerów
z
Francji,
członków
Stowarzyszenia
„Europa
ponad
podziałami” w 15. rocznicę podpisania
Karty
Przyjaźni.
Realizowano
charytatywne
warsztaty
artystyczne,
zajęcia
krajoznawcze,
wspólnie
obchodzono
20-lecie
„Domu
Europejskiego”, z której to okazji
zorganizowano okolicznościową wystawę.

Tabela nr 7: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń w trybie pozakonkursowym

Lp.

1.
2.
3.

Nazwa podmiotu
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”
MKS Kania Gostyń Sp. z o. o.
Stowarzyszenie „Dom Europejski”

Liczba

Liczba

złożonych

wybranych

ofert

ofert

1
1
1

1
1
1

W ramach pozakonkursowego trybu do Wydziału Komunikacji Społecznej wpłynęły 3 oferty,
które rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 100%.

Tabela nr 8: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń w trybie pozakonkursowym
Nazwa podmiotu
i zadania
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
„Z Muzyką do Ludzi”
„Muzyczny raj z Długorajem”

MKS Kania Gostyń Sp. z o. o.
„Saxony Cup 2017 Drezno”

Wysokość
Opis zadania
dotacji
6.212,70 zł W porozumieniu z Państwową Szkołą
Muzyczną w Gostyniu i Szkołą
Muzyczną w Kekawie (Łotwa)
przygotowany został cykl wspólnych
występów młodzieży polskiej i
łotewskiej w ramach Festiwalu
Lutniowego „Najkrótsza Noc z
Długorajem”
4 821 zł
48 młodych piłkarzy wraz z
opiekunami
uczestniczyło
w
międzynarodowym turnieju w Dreźnie
(Niemcy).
Oprócz
zawodów
sportowych miała miejsce wymiana
doświadczeń między kadrą trenerską.
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Stowarzyszenie „Dom Europejski”
„Udział w międzynarodowym
spotkaniu »Zjednoczeni przez
sport«”

10 000 zł

Udział 17-osobowej grupy gostynian w
V Igrzyskach Europejskich
zorganizowanych we Włoszech przez
„Europa Inter Scambi” z udziałem
partnerów z Francji, Belgii i Hiszpanii.
Oprócz rywalizacji sportowej odbyły
się debaty europejskie poświęcone
integracji, problemom związanym z
imigracją, a także przedsięwzięcia
krajoznawcze, quizy wiedzy o Europie.

3. Wysokość dotacji przekazanych z budżetu gminy Gostyń na realizację zadań
w 2017 roku
Tabela nr 9: Wysokość przekazanych środków finansowych na realizację zadań w 2017 roku
Lp.
1
2

3

4

5
6
7
8
9.
10.
11.

12.

Nazwa zadania
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób – prowadzenie banku żywności
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym –
udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna,
psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających
przemocy z gminy Gostyń
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym –
prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie
opiekuńczej dla dzieci z gminy Gostyń
Ochrona i promocja zdrowia oraz działania w zakresie
rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja
emerytów, rencistów i inwalidów
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i turystyki
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie
placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla
dzieci z gminy Gostyń
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób:
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług

Przekazana dotacja
88 808,42 zł
16 000,00 zł

13 000,00 zł

14 000,00 zł

14 000,00 zł
66 810,00 zł
6 460,00 zł
17 180,05 zł
96 850,74 zł
166 000,00 zł
50 000,00 zł

766 168,30 zł
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13.
14.
15.
16.
17.

opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń.
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy
Gostyń
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek
dzieci i młodzieży „Wypoczynek dzieci”
Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży „Wycieczka do Ciechocinka i Torunia”
Wspieranie rozwoju gospodarczego
Działania na rzecz integracji europejskiej
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – Noc Muzeów

8 000,00 zł
10 000,00 zł
20 000,00 zł
28 933,70 zł
5 781,00 zł

W roku 2017 Gmina Gostyń przekazała organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
działającym w sferze pożytku publicznego kwotę 1 387 992,21 zł. W ramach otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych przekazano dotacje w wysokości
1 241 289,35 zł, natomiast w trybie pozakonkursowym 146 702,86 zł, co stanowi ok. 12 %
ogólnej puli dotacji.
Wykres nr 2: Podział przekazanych środków finansowych w ramach otwartych konkursów
ofert oraz w ramach trybu pozakonkursowego

Źródło: opracowanie własne
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Wykres nr 3: Procentowy podział przekazanych środków finansowych w ramach otwartych
konkursów ofert oraz w ramach trybu pozakonkursowego

Źródło: opracowanie własne
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III. PODSUMOWANIE

1. Program współpracy Gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie jest dokumentem gminy Gostyń, który ujmuje
finansowe i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi a także
kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert.
2. W roku 2017 w celu realizacji programu współpracy gminy Gostyń, wydziały
merytoryczne Urzędu Miejskiego w Gostyniu ogłosiły oraz przeprowadziły
15 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w różnych sferach
pożytku publicznego.
3. W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań w 2017 roku, organizacje
pozarządowe

oraz

inne

podmioty

uprawnione

złożyły

łącznie

48

ofert

(dofinansowano 45).
4. W ramach trybu pozakonkursowego w 2017 roku, organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty uprawnione złożyły łącznie 23 oferty. Przyznano dotacje na realizację
22 zadania.
5. W roku 2017 w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu pozakonkursowego,
gmina Gostyń

przekazała organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

działającym w sferze pożytku publicznego dotacje w wysokości 1 387 992,21 zł.
6. W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przekazano
dotacje w wysokości 1 241 289,35 zł, natomiast w trybie pozakonkursowym
146 702,86 zł.
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