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z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
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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 2018 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,
16) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób - 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
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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
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 2018 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 1 460 859,87 zł.
W formie powierzenia zlecono 2 zadania. Na ten cel przeznaczono środki finansowe
w wysokości 922 001,54 zł. Pozostałe zadania przekazano do realizacji w formie wsparcia. Na ten
cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 538 858,33 zł.

5

Wykres nr 1: Podział zadań zlecanych przez gminę Gostyń

Źródło: opracowanie własne

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
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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:
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).
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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;
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. Po upływie 7 dni, rozpatrzeniu
uwag i zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, Burmistrz Gostynia niezwłocznie zawierał
umowę o realizację zadania publicznego.

2. Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy
Na rok 2018 w celu realizacji programu współpracy gminy Gostyń wydziały
merytoryczne Urzędu Miejskiego w Gostyniu ogłosiły 16 otwartych konkursów ofert
i przeprowadziły 37 postępowań 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):
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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 dziedzictwa
narodowego

Liczba

Liczba

złożonych

wybranych

ofert

ofert

17

11

3

3

8

7

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność
4

lecznicza) oraz działania na rzecz osób
niepełnosprawnych;

5

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym –
integracja emerytów, rencistów i inwalidów
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

6

- prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie
opiekuńczej dla dzieci z gminy Gostyń
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

7

- udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna,
psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających
przemocy z gminy Gostyń
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej –

8

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

9

13.

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
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób - Świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla
mieszkańców z terenu gminy Gostyń.
Razem

1

1

46

38

W ramach omawianych obszarów do Wydziału wpłynęło 46 ofert, z których 38
rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 82,61 %.

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

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

Wysokość
dotacji

Opis zadania

2 227,49 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.

Wysokość
dotacji

Opis zadania

70 000,00 zł

- zapewnienie dzieciom z rodzin
dysfunkcyjnych wsparcia
psychologicznego, pedagogicznego oraz
terapeutycznego,
- pomoc w odnalezieniu ścieżki rozwoju,
- eliminacja i/lub redukcja dysfunkcji
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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,
- 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
Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym –
integracja emerytów,
rencistów i inwalidów
Gostyński Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Wysokość
dotacji

14 000,00 zł

Opis zadania

- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,
- zajęcia ogólnorozwojowe,
- zajęcia edukacyjno-rozwojowe,
- zajęcia artystyczne,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia terapeutyczne,
- zajęcia rytmiczno taneczne,
- zajęcia profilaktyczne.

Wysokość
dotacji

Opis zadania

14 000,00 zł

- pomoc psychologiczna, pedagogiczna,
terapeutyczna, socjalna i prawna dla ofiar
przemocy w ośrodku w Marysinie.

Wysokość
dotacji

Opis zadania

10 030,00 zł

- organizacja wykładów, seminariów,
konferencji i warsztatów,
- organizacja i prowadzenie różnych form
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ruchowo-sprawnościowych,
- wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne,
-organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi,
literatami, muzykami, podróżnikami,

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

Wysokość
dotacji

Opis zadania

6 000,00 zł

- działania promujące aktywność dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej w wieku 613 lat w różnych dziedzinach życia
społecznego, ze szczególnym naciskiem
na działalność profilaktyczną edukację
zdrowotną, prezentacja pozytywnego
potencjału dzieci niepełnosprawnych
(tematyczne warsztaty ze specjalistami,
akcje w plenerze, zajęcia z pedagogiem,
psychologiem, logopedą), budowanie
pozytywnych postaw dzieci i młodzieży
wobec niepełnosprawnych rówieśników
oraz integrację dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej
- rehabilitacja fizyczna – 7 dniowy
wyjazd z zabiegami w Ustroniu Morskim,
- udział w konferencji „Profilaktyka oraz
nowe metody leczenia raka piersi” w
Częstochowie.
- wyjazd do Katarzynowa (możliwość
skorzystania z uloterapii),
- wyjazd do Otmuchowa,
- warsztaty z terapeutą zajęciowym
- organizacja wystawy „Pasje seniora”
- wyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy
do Poznania – Poznańskie Betlejem
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych
poprzez terapie zajęciowe,
- Piknik integracyjny z okazji Jubileuszu
25-lecia Stowarzyszenia „Nie Sami”,
- Piknik historyczny „W drodze do
odzyskania Niepodległości Polski”,
- Wycieczka poznawcza „Z wizytą u
dinozaurów”
- Spotkanie gwiazdkowe

Gostyński Klub
„AMAZONKI”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie „Ja też
pomagam” w Gostyniu

5 194,00 zł

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych Umysłowo
„Nie Sami” w Gostyniu

4 200,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski
„KASIA” w Gostyniu

18 140,00 zł

- rehabilitacja osób niepełnosprawnych
metodą halliwick i NDT-Bobath oraz SI,
- zajęcia halliwick odbywały się na
basenie w Gostyniu,
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- 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,
- spotkanie integracyjne „Pomagamy
sobie”,
- spotkania z doradcą socjalnym
- Organizacja spotkania integracyjnego –
Spotkanie wigilijne
- organizacja pikniku integracyjnego dla
osób niewidomych i niedowidzących w
„Starej chacie u Kowala” – Kluczewo
- organizacja wystawy „Zwykła wystawa
niezwykłych ludzi”,
- organizacja warsztatów ceramiki,
Organizacja warsztatów fotograficznych,
-organizacja zawodów kręglarskich,

Stowarzyszenie Chorych na
Stwardnienie Rozsiane
w Gostyniu

11 416,00 zł

Polski Związek Niewidomych
Koło w Gostyniu

1 650,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi,
Niepełnosprawnością oraz ich
Rodzin „Bez granic”

8 400,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
Towarzystwo Miłośników
Gostyńskiej Fary

Wysokość
dotacji

Opis zadania

10 000,00 zł

- organizacja projektu „Zdarzyło się to w
Gostyniu… - historyczna podróż z
przewodnikiem z epoki”: przygotowanie
strojów, przygotowanie scenariusza oraz
realizacja zadania – zapoznanie
społeczności lokalnej z początkami miasta
i jego właścicielami, historią fary,
samorządu gostyńskiego i zajęciami
mieszczan

46 888,80 zł

- organizacja II Jarmarku
Średniowiecznego z okazji 740 rocznicy
wydania dokumentu lokacyjnego:
organizacja turnieju bojowego w
wykonaniu rekonstruktorów, udział grup
muzycznych wykonujących muzykę epoki
średniowiecza, wystąpienie Teatru Trójkąt

Gostyńskie Towarzystwo
Historyczne
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Fundacja MIEJSCE MOJE

10 250,00 zł

- IX edycja Gostyńskiej Gry Miejskiej
„Walcząc o niepodległość”, która miała
na celu zwiększenie zainteresowania
mieszkańców historią gminy Gostyń
poprzez organizację imprezy edukacyjno
– wychowawczej upowszechniającej
wiedzę o historii miasta
- zorganizowanie XIII Festiwalu Muzyki
Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta
Góra 2018 – odbyło się 5 koncertów, na
które łącznie przybyło ok. 700 osób
- udział w uroczystościach patriotycznych,
przygotowanie obchodów Dnia Strażaka,
Zakup nagród i wiązanek
okolicznościowych
- organizacja VI Rodzinnego Rajdu
Smerfów: zwiedzanie powiatu
gostyńskiego, podniesienie wiedzy nt.
zasad ruchu drogowego, zadania dla
rodzin na kartodromie, test dla
kierowców, organizacja Pikniku
Rodzinnego

Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im.
Józefa Zeidlera w Gostyniu

24 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w
Krajewicach

1 730,00 zł

Forum Demokratyczne

3 024,00 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

59 812,50 zł

- nauka gry na instrumentach dętych
blaszanych, drewnianych, perkusyjnych,
- udział muzyków w przeglądach
i konkursach,
- prowadzenie grup mażoretek,
- organizacja spotkania opłatkowego
- organizacja V festiwalu muzyki
lutniowej „Najkrótsza noc Długoraja”
Gostyń 2018,
- organizacja warsztatów, wykładów,
koncertów propagujących muzykę, sztukę
i szeroko pojętą kulturę oraz postać
Wojciech Długoraja

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
„Z Muzyką do Ludzi”
w Poznaniu

11 000,00 zł

Gostyński Uniwersytet
Trzeciego Wieku

8 000,00 zł

- zajęcia zespołu muzycznego –
40 spotkań,
- udział w imprezach organizowanych
w innych miejscowościach (Międzychód,
Jarocin, Krotoszyn, Żerków, Krzykosy)

Wysokość
dotacji

Opis zadania

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

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
Klub Sportowy Solid Sport

16 000,00 zł

- zabezpieczanie podstawowych potrzeb
osób zagrożonych ubóstwem –
pozyskiwanie, przechowywanie oraz
dystrybucja żywności wśród
potrzebujących. Zostało wydane ponad 35
ton 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

8 000,00 zł

- organizacja Maratonu Solid Road w
Gostyniu,
- organizacja Maratonu Solid MTB w
Gostyniu
W maratonie wzięło udział 600 osób
dorosłych oraz 100 dzieci.

Kolarski Klub Sportowy
„Gostyń” w Gostyniu

20 000,00 zł

Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Gostyniu

9 550,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna

3 000,00 zł

- organizacja dwudniowych zawodów
kolarskich.
5 maja rozegrano jazdę indywidualną na
czas, w której uczestniczyło 241
zawodników i zawodniczek.
6 maja rozegrano 6 wyścigów ze startu
wspólnego, w których uczestniczyło 390
zawodników.
- udział w zawodach rejonowych, finałach
wojewódzkich. 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
15

w Krajewicach

Klub Sportowy „Sporty Walki
Gostyń” w Gostyniu

5 723,04 zł

Gostyńskie Towarzystwo
Sportowe CITIUS w Gostyniu

15 000,00 zł

Stowarzyszenie „Gostyńska
Liga Kręglarska” w Gostyniu

41 450,00 zł

Stowarzyszenie Sportowe CRC
LESZNO

3 000,00 zł

Fundacja Piotra Reissa

8 000,00 zł

Stowarzyszenie Akademia
Sportu „Młode Orły”

8 000,00 zł

jednostek OSP. Zawody mają na celu
mobilizować do szkolenia pożarowego,
obsługi sprzętu, umiejętności budowy linii
gaśniczej oraz wysokiej sprawności
fizycznej.
- organizacja dwóch turniejów piłki
nożnej
- organizacja gali sportów walki
14 kwietnia. Imprezy miały miejsce w
hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
w Gostyniu. W zawodach wzięli udział
zawodnicy gostyńskiego klubu, z Leszna,
Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego, Żar,
Koła, Włocławska, Sieradza, Krotoszyna,
Rawicza oraz Ukrainy
- upowszechnianie kultury fizycznej
wśród mieszkańców gminy Gostyń.
- organizacja dwóch biegów pn. „NASZA
DYCHA” w którym wzięło udział 412
osób, oraz Maratonu Gostyńskiego dla 52
osób.
- zostały przeprowadzone prelekcje
instruktażowe z pomocy przedmedycznej
i ratownictwa medycznego.
- udział zawodników klubu w Grand Prix
Polski,
- udział w Drużynowych i Mistrzostwach
Polski,
- udział w Mistrzostwach Polski Par,
- organizacja Memoriału Andrzeja
Twardowskiego, rozgrywek Gostyńskiej
Ligi Kręglarskiej, Grand Prix Gostyńskiej
Ligi Kręglarskiej oraz innych turniejów
kręglarskich
- wynajem sali gimnastycznej w celu
przeprowadzenia treningów akrobatyki
sportowej dzięki którym Gostynianki
mogły wziąć udział w zawodach
organizowanych przez PZG
- organizacja dwóch jednostek
treningowych w każdym tygodniu dla
ponad 189 dzieci w różnych grupach
wiekowych,
- rozwój umiejętności piłkarskich,
- wzbudzenie chęci aktywności i
uprawiania sportu.
- udział 50 dzieci podzielonych na grupy
w regularnych zajęciach, które odbywały
się od marca do grudnia,
-organizacja dodatkowych zajęć na
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pływalni, kręgielni i lodowisku,
- udział w turniejach i rozgrywkach
organizowanych przez akademię,
- organizacja warsztatów tematycznych,
mikołajek i pikniku sportowego
-organizacja imprez sportowych (turnieje
halowe) dla mieszkańców z gminy Gostyń
- organizacja półkolonii z futsalem na
obiektach, w których wzięło udział 20
dzieci

Stowarzyszenie Gostyński
Futsal

8 000,00 zł

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

697 117,64 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

224 883,90 zł

Tabela nr 3: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń w trybie pozakonkursowym
Lp.
Nazwa stowarzyszenia

Liczba

Liczba

złożonych

wybranych

ofert

ofert
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

GOSTYŃ EASY TRAIL
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej
im. Józefa Zeidlera
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków
Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców
Wielkopolskich w Gostyniu
Stowarzyszenie Akademia Sportu „Młode Orły”
Stowarzyszenie BAZA
MKS KANIA GOSTYŃ Sp. z o.o.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
– Zarząd Główny
Gostyński Klub Rowerowy „Cyklista”
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Gostyniu
Związek Więźniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego
Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki
Gostyń
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej
im. Józefa Zeidlera
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej
im. Józefa Zeidlera
Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Gostyniu
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta
i Gminy Gostyń w Gostyniu
Stowarzyszenie GCB Gostyń
Klub Jeździecki „Merkury” Daleszyn przy
Stadninie Koni Stróżyński w Daleszynie
Gostyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet
„Jestem”
Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Dobra”
Stowarzyszenie DZIECKO
Stowarzyszenie „Gostyńska Liga Kręglarska”
w Gostyniu
Polski Związek Wędkarski Koło nr 178 w Gostyniu
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
– Oddział Rejonowy w Gostyniu
Związek Więźniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego
Uczniowski Klub Sportowy Biskupianka Stara
Krobia
Gostyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet
„Jestem”
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”
Stowarzyszenie Klub Sportowy TIGER
WIELKOPOLSKA
Stowarzyszenie Zielona Kohorta
Stowarzyszenie Akademia Sportu „Młode Orły”
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków
Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
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Wielkopolskich w Gostyniu
1
1
32.
MKS KANIA GOSTYŃ Sp. z o.o.
1
1
33
Stowarzyszenie Zielona Kohorta
W ramach pozakonkursowego trybu do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych wpłynęły
33 oferty, z których 33 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 100%.

Tabela nr 4: Zbiorcze zestawienie zadań zleconych do realizacji w trybie pozakonkursowym
Nazwa stowarzyszenia
i zadania
GOSTYŃ EASY TRAIL – 2.
GOSTYŃ EASY TRAIL

Wysokość
dotacji
10 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
Wysokość
i zadania
dotacji
5 000,00 zł
Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im.
Józefa Zeidlera – Koncert
Kolęd „Świątecznie” Stanisława
Celińska z zespołem

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

Wysokość
dotacji
10 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Akademia
Sportu „Młode Orły” – „Zostań
Młodym Orłem - zajęcia
sportowe o charakterze
ogólnorozwojowym”

Wysokość
dotacji
1 638,07 zł

Nazwa stowarzyszenia

Wysokość

Opis zadania
- organizacja biegu trailowego dla
średniozaawansowanych biegaczy

Opis zadania
- organizacja koncertu kolęd pt.
„Świątecznie” Stanisława Celińska z
zespołem w Bazylice na Świętej Górze.
W koncercie wystąpiła Stanisława
Celińska z zespołem muzyków. Z
artystami wystąpił również lokalny
zespół, Chór „Zaczarowana Melodia”

Opis zadania
- organizacja zajęć przez instruktorów
mających na celu doskonalenie gry w
hokeja,
- zajęcia odbywały się na lodowisku
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Gostyniu,
- organizacja amatorskiego turnieju
hokeja

Opis zadania
- organizacja zajęć pozalekcyjnych z
różnych dyscyplin sportowych. Treningi
odbywały się 3 razy w tygodniu.

Opis zadania
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i zadania
Stowarzyszenie BAZA – „Moja
BAZA”

dotacji
8 800,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
MKS KANIA GOSTYŃ
Sp. z o.o. – „Ferie na sportowo”

Wysokość
dotacji
2 150,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów –
Zarząd Główny – „Organizacja
Dnia Kobiet”

Wysokość
dotacji
500,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Gostyński Klub Rowerowy
„Cyklista” – „Wesoła
Czasówka MTB”

Wysokość
dotacji
1 750,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Uczniowski Klub Sportowy
„Piątka” w Gostyniu –
„Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej, Sport na
piątkę z plusem”

Wysokość
dotacji
2 225,68 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Związek Więźniów
Politycznych Okresu
Stalinowskiego – „Nie pytajmy
co może zrobić dla nas
ojczyzna. Pytajmy co my
możemy dla niej uczynić”

Wysokość
dotacji
2 193,96 zł

- organizacja dodatkowych zajęć oraz
alternatywnych form spędzania czasu
wolnego od nałogów. Odbyło się 20
tematycznych spotkań z zakresu
zdrowia, sportu, rekreacji, wizerunku i
sztuki dla grupy dzieci i młodzieży z
Gminy Gostyń
Opis zadania
- organizacja zajęć sportowych dla
dzieci z gminy Gostyń podczas ferii
zimowych w hali sportowej w Szkole
Podstawowej nr 5. W zajęciach
uczestniczyło 50 dzieci.
- organizacja wycieczki do Poznania –
Inea Stadion wraz z poznańskim
koziołkiem
Opis zadania
- organizacja Dnia Kobiet - spotkanie
integrujące seniorów, w którym wzięło
udział ok.. 260 osób.

Opis zadania
- organizacja Wesołej Czasówki MTB,
dla mieszkańców z gminy Gostyń, w
której wzięło udział 44 uczestników
Opis zadania
- organizacja zajęć piłki koszykowej w
Sali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 5,
- organizacja turnieju

Opis zadania
- udział w uroczystościach
patriotycznych,
- wyjazd na Ogólnopolską Pielgrzymkę
Związku Więźniów Politycznych okresu
Stalinowskiego,
- organizacja zebrania ogólnego
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członków koła
Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Klub Sportowy
Sporty Walki Gostyń –
„Zawody We Love The Pain”

Wysokość
dotacji
5 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im.
Józefa Zeidlera – „Organizacja
EKO-festynu na Świętej Górze
2018 roku”

Wysokość
dotacji
5 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im.
Józefa Zeidlera – „Dni
Młodzieży Paradiso 2018”

Wysokość
dotacji
10 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Gostyński Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Gostyniu „GOSTYŃSKIE
PODSTAWÓWKI CZYTAJĄ
DLA NIEPODLEGŁEJ, bo
«jak nie czytam, jak czytam»”

Wysokość
dotacji
7 236,41 zł

Opis zadania
- organizacja zawodów We Love The
Pain

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”
Opis zadania
- organizacja Dni Młodzieży Paradiso
2018 w których uczestniczyło 540
pielgrzymów,
- odbyło się 5 spotkań, 40 warsztatów
oraz 8 konferencji
- odbyły się 3 koncerty wieczorowe, w
których uczestniczyło około 1300 osób

Opis zadania
- organizacja festynu rodzinnego w celu
integracji osób starszych z dziećmi i
młodzieżą (przeprowadzenie lekcji
historycznych na temat wydarzeń – 740
rocznica nadania Gostyniowi praw
miejskich, 100 rocznica odzyskania
przez Polskę Niepodległości, 100
rocznica uzyskania przez Polki praw
wyborczych. Wykonanie strojów
obrazujących czasu średniowiecza,
organizacje lekcji bibliotecznych)
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Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Kulturalne
Orkiestra Dęta Miasta
i Gminy Gostyń w Gostyniu –
„Wyjazd grupy Mażoretek Big
Bang na Mistrzostwa Polski w
Kędzierzynie-Koźlu”

Wysokość
dotacji
7 744,95 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie GCB Gostyń „Festival «A União faz a
Força» Warsztaty Capoeiry”

Wysokość
dotacji
5 840,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Klub Jeździecki „Merkury”
Daleszyn przy Stadninie Koni
Stróżyński w Daleszynie –
„Konie i Powozy Rokosowo
10.06.2018

Wysokość
dotacji
2 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Gostyńskie Stowarzyszenie na
Rzecz Kobiet „Jestem” –
„Wydanie książki Honoraty
Jankowiak pt. Gostyniacy i ich
sposób na życie”

Wysokość
dotacji
8 988,84 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Placówka Wsparcia Dziennego
„Promyki Dobra” –
„Wyruszam na spotkanie z
pięknem”

Wysokość
dotacji
8 000,00 zł

Opis zadania
- wyjazd mażoretek na Mistrzostwa
Polski w Kędzierzynie-Koźlu.
Aktywny udział tancerek w
poszczególnych konkurencjach

Opis zadania
- zorganizowanie Warsztatów Capoeira
w Szkole Podstawowej nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi.
Przeprowadzono zajęcia w łącznej ilości
24 godziny.

Opis zadania
- organizacja zawodów konnych na
terenie Ośrodka Integracji Europejskiej
w Rokosowie, które odbyły się w randze
amatorskiej. W zawodach wzięło udział
55 zaprzęgów.

Opis zadania
- wydano książkę w 290 egzemplarzach
o mieszkańcach ziemi gostyńskiej,
którzy ze swoich pasji i zainteresowań
stworzyli sposób na ciekawe życie,
Przeprowadzono rozmowy z 11
gostynianami, które zostały zawarte w
książce,
- organizacja wieczoru amatorskiego.
Opis zadania
- organizacja wyjazdu na kolonio-oazę
do Zakrzowa, który miał na celu
promowanie aktywnego i zdrowego
trybu życia, promowanie kultury
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fizycznej, udział w zawodach,
wycieczkach, spacerach itp. W
wypoczynku wzięło udział 60 dzieci.

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie DZIECKO –
„Śladami chrześcijaństwa i
architektury sakralnej
południowej Europy. Czy
można znaleźć jakieś związki z
Polską?”

Wysokość
dotacji
3 500,00 zł

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

Wysokość
dotacji
5 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Polski Związek Wędkarski
Koło nr 178 w Gostyniu –
„Otwarte zawody wędkarskie o
Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Gostyń”

Wysokość
dotacji
2 500,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów –
Oddział Rejonowy w Gostyniu
– „Integracja emerytów,
rencistów i inwalidów”

Wysokość
dotacji
5 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Związek Więźniów
Politycznych Okresu
Stalinowskiego – „Udział w

Wysokość
dotacji
379,72 zł

Opis zadania
- organizacja wyjazdu do Europy
południowej w celu zapoznania się z
historią chrześcijaństwa

Opis zadania
- XVI Memoriał Józef Zybera i
Jarosława Sobierajskiego rozegrano w
dniach 8-11 listopada 2018 roku. Wzięło
w nim udział 162 dzieci i młodzieży z
klubów sportowych w Polsce oraz
klubów sportowych w Polsce oraz SKK
Primator Nachod.

Opis zadania
- organizacja otwartych zawodów
wędkarskich o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Gostyń w Żelaźnie, w
których wzięło udział 44 wędkarzy

Opis zadania
-organizacja spotkania z okazji Dnia
Seniora, w którym wzięło ok. 250 osób,
- organizacja dwóch spotkań opłatkowonoworocznych dla ok. 350 osób.

Opis zadania
-Udział w uroczystościach
patriotycznych
-Organizacja spotkania opłatkowego
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uroczystościach
patriotycznych. Organizacja
spotkania opłatkowego”
Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Uczniowski Klub Sportowy
Biskupianka Stara Krobia –
„Gostyński Bieg
Niepodległości”

Wysokość
dotacji
10 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Gostyńskie Stowarzyszenie na
Rzecz Kobiet „Jestem”

Wysokość
dotacji
7 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Uczniowski Klub Sportowy
„Piątka” – „Sport na piątkę z
plusem II”

Wysokość
dotacji
2 745,22 zł

Opis zadania
- organizacja XV Masowego Biegu
Gostyńskiego – Gostyński Bieg
Niepodległości: zabawy konkursy dla
dzieci, instruktaż nt. hartowania
organizmu, ćwiczeń kształtujących oraz
kampania propagująca bieganie,
konsultacje nt. Zdrowego stylu
odżywiania, prozdrowotnego stylu życia
W biegu wzięło udział 624 biegaczy
Opis zadania
- organizacja warsztatów kulinarnych
dotyczące przygotowania posiłków dla
dzieci, w których wzięło udział 37 osób,
- wydanie broszury pt. „Paćki, gajdki i
gemyłki” – 400 egzemplarzy,
-organizacja monodramu,
terapeutycznego show (Nie)przykładna
mama”
Opis zadania
-prowadzenie systemu szkolenia grup
młodzieżowych ukierunkowanej na
dyscyplinę sportu drużynowego jaką jest
piłka koszykowa,
- zaspokojenie potrzeb aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży,
- organizacja turnieju

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

Wysokość
dotacji
7 000,00 zł

Opis zadania
- organizacja 6. Wielkopolskich
Mikołajkowych Mistrzostw Taekwondo,
w których wzięło 294 zawodników
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Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Zielona
Kohorta – „Z Szymonem Po
Świecie”

Wysokość
dotacji
9 775,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Akademia
Sportu „Młode Orły” –
„Zostań Młodym Orłem zajęcia sportowe o charakterze
ogólnorozwojowym”

Wysokość
dotacji
5 727,50 zł

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

Wysokość
dotacji
10 000,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
MKS KANIA GOSTYŃ
Sp. z o.o. – „Mikołajki z MKS
Kania Gostyń”

Wysokość
dotacji
5 500,00 zł

Nazwa stowarzyszenia
i zadania
Stowarzyszenie Zielona
Kohorta – „Publikacja książki

Wysokość
dotacji
6 000,00 zł

Opis zadania
- organizacja 15 spotkań i prelekcji w
świetlicach gminy Gostyń oraz 10
spotkań i prelekcji w szkołach na temat
kultur odległych krajów, zwyczajach,
tradycjach i przyrodzie, których
prelegentami był Szymon Przebinda oraz
Eryk Krysowski

Opis zadania
- organizacja zajęć pozalekcyjnych z
różnych dyscyplin sportowych. Treningi
odbywały się 2 razy w tygodniu.

Opis zadania
- organizacja zajęć przez instruktorów
mających na celu doskonalenie gry w
hokeja,
- zajęcia odbywały się na lodowisku
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Gostyniu,
- organizacja meczu hokeja,

Opis zadania
- organizacja Mikołajek z MKS Kania
Gostyń dla dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym z terenu
Gminy Gostyń,
- pokaz ratownika medycznego, który
przedstawił najważniejsze kroki w
postępowaniu ratowania życia
ludzkiego,
- pokaz sztuczek z piłką Pawła Skóry,
- spotkanie Mikołajkowe Akademii
Piłkarskiej MKS Kania Gostyń
Opis zadania
- publikacja książki pt. „Gostynianki w
PRL-u” pokazująca obraz codziennego
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życia peerelowskiej gostynianki,
pokazany przez pryzmat pracy
zawodowej i społecznej, domu rodziny,
zainteresowań i rozrywek
- organizacja promocji książki, w której
uczestniczyło 200 osób

Gostynianki w PRL-u”

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

2

2

1

1

3

2

W ramach omawianego obszaru do Wydziału wpłynęło 6 ofert, z których 5 rozpatrzono
pozytywnie, co stanowi 83,33%.
Tabela nr 6: Zbiorcze zestawienie zadań zleconych do realizacji w trybie konkursów ofert
Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – Noc Muzeów
Ochotnicza Straż Pożarna w
Goli

Wysokość dotacji

Opis zadania

1 346 zł

W ramach projektu zorganizowano
wystawę historycznego i nowoczesnego
sprzętu strażackiego praz wystawę
fotografii przedstawiających strażaków w
czasie szkoleń.
Członkinie Stowarzyszenia podczas
„Gostyńskiej
Nocy
z
Duchami”
udekorowały salę na wzór mongolskiej
jurty, zaprezentowały tradycyjne stroje
mongolskie zorganizowały wystawę
fotografii wykonanych w Mongolii oraz
przedmiotów
codziennego
użytku,
przygotowały potrawę mongolską do
degustacji.

Gostyńskie Stowarzyszenie
na Rzecz Kobiet „Jestem

1 942 zł

Wspieranie rozwoju
gospodarczego
Stowarzyszenie Wspierania

Wysokość dotacji

Opis zadania

10 000 zł

„Centrum Wspierania Biznesu” – w ciągu
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Przedsiębiorczości Powiatu
Gostyńskiego

całego roku zorganizowano cykl szkoleń
i warsztatów dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą oraz dla
przedsiębiorców. Prowadzono także
doradztwo biznesowe i
działania
informacyjne.

Działania na rzecz
integracji europejskiej
Stowarzyszenie
Europejski”

Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
do Ludzi”

„Dom

Wysokość
dotacji

Opis zadania

5 000 zł

„Otwarci, zjednoczeni i solidarni” –
podczas
tygodniowego
wyjazdu
uczestnicy poznawali architekturę Francji
oraz
historię
emigracji
polskiej.
Zorganizowano debatę na temat sytuacji i
problemów Europy.
W
ramach
realizacji
zadania
zorganizowano koncert z udziałem
muzyków z Drezna oraz otwarte warsztaty
muzyczne.

14 884,50 zł
„Z Muzyką

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

Lp.

1.
2.
3.
4.

Nazwa podmiotu
MKS Kania Gostyń Sp. z o. o.
Stowarzyszenie „Dom Europejski”
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nie Sami”
Gostyńskie Towarzystwo Historyczne

Liczba

Liczba

złożonych

wybranych

ofert

ofert

1
1
1
1

1
1
1
1

W ramach pozakonkursowego trybu do Wydziału Komunikacji Społecznej wpłynęły 4 oferty,
które rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 100%.
Tabela nr 8: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń w trybie pozakonkursowym
Nazwa podmiotu
i zadania
MKS Kania Gostyń Sp. z o. o.
„Saxony Cup 2018”

Stowarzyszenie „Dom Europejski”
„Włoskie akcenty w architekturze
Wielkopolski”

Wysokość
dotacji
7 350 zł

7 000 zł

Opis zadania
36 młodych piłkarzy wraz z
opiekunami
uczestniczyło
w
międzynarodowym turnieju w Dreźnie
(Niemcy).
Oprócz
zawodów
sportowych miała miejsce wymiana
doświadczeń między kadrą trenerską.
W Gostyniu gościła 6-osobowa
delegacja z Włoch. Poza zwiedzaniem
zabytków, zapoznali się też z
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Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „Nie Sami”
„Szlakiem Czarnego Legionu”
Gostyńskie Towarzystwo
Historyczne
„Kim jest ta postac?”

funkcjonowaniem
lokalnego
samorządu, gospodarką i oświatą.
3 000zł
Uczestnicy projektu wzięli udział w
edukacyjnym wyjeździe do Drezna.
Poznali historię miejsc stracenia
niektórych
członków
„Czarnego
Legionu”.
1 774,85 zł Podczas
„Gostyńskiej
Nocy
z
Duchami” członkowie Stowarzyszenia
wcielili się w znane historyczne
postacie. Mieszkańcy mieli za zadanie
odgadnąć ich tożsamość.

3. Wysokość dotacji przekazanych z budżetu gminy Gostyń na realizację zadań
w 2018 roku.
Tabela nr 9: Wysokość przekazanych środków finansowych na realizację zadań w 2018 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
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:

Przekazana dotacja
78 812,50 zł
16 000,00 zł
13 000,00 zł

14 000,00 zł

14 000,00 zł
69 000,00 zł
6 003,32 zł
15 530,00 zł
159 401,59 zł
226 799,51 zł
70 000,00 zł
847 651,54 zł
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13.

14.
15.
16.

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
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy
Gostyń.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – Noc Muzeów
Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
Działania na rzecz integracji europejskiej

74 350,00 zł

5 062,85 zł
10 000,00 zł
37 234,45 zł

W roku 2018 Gmina Gostyń przekazała organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
działającym w sferze pożytku publicznego kwotę 1 653 238,59 zł. W ramach otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych przekazano dotacje w wysokości
1 460 859,87 zł, natomiast w trybie pozakonkursowym 194 783,79 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 2018 w celu realizacji programu współpracy gminy Gostyń, wydziały
merytoryczne Urzędu Miejskiego w Gostyniu ogłosiły oraz przeprowadziły
16 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w różnych sferach
pożytku publicznego.
3. W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań w 2018 roku, organizacje
pozarządowe

oraz

inne

podmioty

uprawnione

złożyły

łącznie

52

ofert

(dofinansowano 43).
4. W ramach trybu pozakonkursowego w 2018 roku, organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty uprawnione złożyły łącznie 37 ofert. Przyznano dotacje na realizację
37 zadań.
5. W roku 2018 w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu pozakonkursowego,
gmina Gostyń

przekazała organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

działającym w sferze pożytku publicznego dotacje w wysokości 1 653 238,59 zł.
6. W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przekazano
dotacje w wysokości 1 460 859,87 zł, natomiast w trybie pozakonkursowym
194 783,79 zł.
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