
UCHWAŁA NR XVII/145/2020 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.                    
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/312/2018 
Rady Gminy Kawęczyn z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 
Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                  o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy 
z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, Rada Gminy 
Kawęczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP Urzędu Gminy Kawęczyn. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik do uchwały Nr XVII/145/2020 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3,   ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 

Uchwałą Rady Gminy Kawęczyn Nr XLVIII/312/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. przyjęto Program 
współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                          o których 
mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2019 r. Dokument określa obszary i zasady oraz formy współpracy                                        
z organizacjami pozarządowymi dlatego też został z nimi skonsultowany. Informację zawierającą projekt 
aktu wraz z uzasadnieniem oraz formę przeprowadzenia konsultacji, termin, miejsce i sposób składania 
uwag i wniosków do projektu aktu umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kawęczyn, stronie 
internetowej Gminy Kawęczyn i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn. Żadna z organizacji 
uprawniona do konsultacji projektu aktu nie złożyła uwag  i wniosków. 

 Współpraca Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi opierała się na zasadach: 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Udzielona 
pomoc miała formę finansową oraz pozafinansową. 

 Współpraca o charakterze finansowym odbywała się poprzez powierzanie lub wspieranie zadań 
publicznych na realizację których udzielono dotacje. 

 W roku 2019 Zarządzeniami nr 6/2019 z dn. 28.01.2019 r., 7/2019 z dn. 30.01.2019 r., 22/2019 z dn. 
28.02.2019 r. ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert Wójta Gminy Kawęczyn na realizację zadań publicznych 
z obszaru: 

I. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,         

II. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

III. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 

W ramach konkursów na realizację zadań publicznych wpłynęło 6 ofert otwartych . W celu ich 
rozpatrzenia i oceny powoływano komisje konkursową  Zarządzeniami nr 16/2019                                             
z dn. 20.02.2019 r., 17/201 z dn. 22.02.2019 r., 31/2019 z dn. 27.03.2019 r. Wójta Gminy Kawęczyn. 
Komisje przeprowadziły ocenę formalną oraz merytoryczną ofert. Wszystkie oferty od strony formalnej 
były prawidłowe oraz w pełnym zakresie odpowiadały treści zadań, spełniały wymagane kryteria oceny 
merytorycznej przewidzianej w treściach ogłoszeń konkursowych. 

 Na realizację otwartych zadań publicznych w 2019 roku następujące organizacje pozarządowe 
otrzymały dotacje w łącznej kwocie 147.000,00 zł.  

I. W zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (114.000,00 zł) : 

1. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu karate dla dzieci, młodzieży 

 i dorosłych z Gminy Kawęczyn „– Stowarzyszenia Klub Sportów i Sztuk Walki, ul. Folwarczna 27, 
62 -700 Turek otrzymało 14.000,00 zł. 

Wszystkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte poprzez : 

a) Zajęcia odbywały się w SP  w Kowalach Pańskich  i  SP w Kawęczynie 

b) W sekcji trenowało 32 zawodników –stan na 31.12.2019 r. 

c) Podniesiono umiejętności sportowe w wyniku uzyskania wyższych stopni szkoleniowych oraz  udziału 
w zawodach sportowych -12 zawodników zdobyło złote, srebrne i brązowe medale podczas Mistrzostw 
Powiatu, Mistrzostw Wielkopolski, Mistrzostw Polski Zachodniej 
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2. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kawęczyn poprzez organizację 
i udział w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym” – Stowarzyszenia Gminny 
Klub Sportowy „ Orzeł Kawęczyn” , Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn otrzymało 76.500,00 zł. 

Zadania zostały zrealizowane w całości poprzez: 

a) Poprawę sprawności fizycznej i ruchowej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kawęczyn –              
w zajęciach sportowych wzięło udział ponad 70 osób 

b) Przygotowanie dzieci i młodzieży do rozgrywek ligowych, turniejów gminnych, powiatowych 
i regionalnych – rozegrano 70 meczy piłkarskich ligowych i sparingów 

c) Utworzenie sekcji tenisa stołowego – drużyna  klubu reprezentowała Gminę Kawęczyn                 w lidze 
powiatowej 

3. „ Program nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 

Gminy Kawęczyn „ - Stowarzyszenia „ Kawęczyńskie Forum Rodziców”, Kawęczyn 49a, 62-704 
Kawęczyn otrzymało 5.500,00 zł. 

Osiągnięto zamierzone efekty programu, czyli : 

a) Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku, poprawę sprawności ogólnej dzieci, 
rozbudzenie potrzeb w zakresie nauki pływania oraz zwiększenie świadomości bezpieczeństwa nad wodą – 
24 dzieci uczestniczyło w zajęciach na basenie 

b) Artykuły prasowe, informacje zamieszczane na stronie stowarzyszenia oraz szkół partnerskich 

c) Dzięki dofinansowaniu z nauki pływania skorzystały również dzieci z mniej zamożnych rodzin . 

4. „ Organizacja XVI Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi „ – 
Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Będziechowie, Będziechów 62-704 Kawęczyn otrzymało 
18.000,00 zł. 

Cele  założone w projekcie zostały osiągnięte : 

a) Zwiększyła się aktywność mieszkańców Gminy Kawęczyn – 500 osób było widzami zawodów 

b) Nastąpiła promocja Gminy Kawęczyn w wyniku zamieszczania informacji o zawodach                   w prasie 
lokalnej oraz portalach społecznościowych , stronach internetowych 

c) Wypromowano formę aktywności fizycznej  jaka jest jazda konna – na terenie Gminy znajdują się szlaki 
konne 

II. W zakresie:  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 

1. „Upowszechnienie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności  Orkiestry 
Dętej przy OSP w Tokarach” - Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach, Tokary Pierwsze 
50, 62-704 Kawęczyn otrzymało 30.000,00 zł.  

Założone rezultaty zostały osiągnięte w całości: 

a) Podniesienie umiejętności muzyków orkiestry- poprzez spotkania muzyczne tzw. grania 

b) Zwiększenie liczby muzyków w Orkiestrze Dętej  w celu urozmaicenia występów- 4 osoby 

c) Promocja orkiestry dętej i Gminy Kawęczyn podczas Dożynek Gminno-Parafialnych                        
w Kawęczynie oraz Obchodów Dnia Niepodległości i wielu innych 

d) Zakupienie nowych instrumentów muzycznych- 3 klarnety 

III. W zakresie: Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Kawęczyn 

1. Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Kawęczyn - Stowarzyszenia Towarzystwo 
Samorządowe, ul. Z. Urbanowskiej 8, 62-500 Konin  otrzymało 3.000,00 zł. 

Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte w pełnym wymiarze, czyli : 

a) Pomoc materialna dla 9 uczniów Gminy Kawęczyn w formie stypendium 

b) Nawiązanie współpracy z samorządem gminnym 
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c) Działania promocyjne zwiększające zainteresowanie pomocą materialną w formie stypendium - rozsyłanie 
informacji do szkół z terenu Gminy Kawęczyn oraz informacje na stronie  internetowej 
www.stypendia.ts.konin.pl 

Wysokości  przyznawanych dotacji zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy, a informacje                     
o ich przyznaniu umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kawęczyn, stronie internetowej 
Gminy Kawęczyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn. Wysłano także 
korespondencję do organizacji biorących udział w konkursach. 

W ramach art. 19 a trzy organizacje złożyły swoje oferty i uzyskały dofinansowanie                         
w łącznej wysokości 11.500,00 zł na projekty pt.: 

1. „ Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez 
doposażenie drużyny harcerskiej działającej w Tokarach ” 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Tokarach, Tokary Pierwsze 43A, 62-704 Kawęczyn – 
otrzymało 5.000,00 zł. 

Projekt zrealizowany w pełni poprzez : 

a) Organizację wycieczki harcerskiej do Wigwamu w Russocicach – 13 zuchów i 31 harcerzy – obcowanie 
z przyrodą 

b) Zakup umundurowania i odznak/ sprawności dla członków gromady zuchowej i drużyny harcerskiej 

c) Zakup materiałów programowych- dzięki którym możliwe było atrakcyjne prowadzenie spotkań dla zuchów 
i harcerzy- kształtowanie postaw dzieci należących do harcerstwa 

2. „ Zdrowo i aktywnie poznajemy nasz region” 

Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z Inicjatywą, Skarżyn 27, 62-704 Kawęczyn– otrzymało 
3.000,00 zł.   

Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami: 

a) Promowanie okolic Skarżyna, rozwijanie wiedzy na tematy prozdrowotne, proekologiczne - Rajd 
Ekologiczny „Wokół Skarżyna” – 80 uczniów szkół podstawowych Gminy Kawęczyn 

b) Promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu- zajęcia terenowe, czyli wycieczka do 
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego 

3. „Od Nałęczowa do Kazimierza Dolnego - emeryci na uzdrowiskowym szlaku” 

Stowarzyszenie Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju, Kawęczyn 39/3, 62-704 Kawęczyn – 
3.500,00 zł. 

Zadania projektu zrealizowane w całości poprzez : 

a) Integrację oraz aktywność osób starszych z terenu Gminy Kawęczyn – 48 osób 

b) Pogłębienie wiedzy o historii, dziejach architekturze i przyrodzie Nałęczowa, Kazimierza Dolnego - 
województwa lubelskiego 

Oferty zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kawęczyn, stronie internetowej 
Gminy Kawęczyn i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn – nie wniesiono do nich uwag. 

W 2019 r. podpisano w sumie 9 umów z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 160.500,00zł.  

Wszystkie ogłoszone zadania zostały zrealizowane. Organizacje pozarządowe zgodnie                        
z § 11 pkt 3 umów przedłożyły w terminie sprawozdania końcowe z wykonanych zadań publicznych. 

 Zgodnie z Programem współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                           
o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego            
i o wolontariacie miała również formę pozafinansową, która polegała na: 

1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach, 

2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy 
Kawęczyn w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
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3) udzielaniu wsparcia, w szczególności w zakresie: 
a) pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się                             
z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp. 

b) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż 
dotacja z Gminy Kawęczyn, 
c) organizacji przez Gminę lub współudział organu Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum 
wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji, 

d) nieodpłatnego udostępnienia materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań 
publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert. 

Cele określone w programie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zostały osiągnięte 
dzięki zaangażowaniu stowarzyszeń i społeczności lokalnej oraz poprzez wspieranie przez gminę 
inicjatyw i rozwiązań zwiększających aktywność mieszkańców. 

Wszystkie wymienione działania w ramach finansowej i niefinansowej formy współpracy jednostki 
samorządu z organizacjami pozarządowymi przyczyniły się do promocji Gminy Kawęczyn na 
zewnątrz oraz budowania i umacniania harmonijnej, partnerskiej współpracy oraz zaangażowania 
społeczności lokalnej w proces rozwiązywania problemów społecznych oraz zaspokajania potrzeb 
mieszkańców. W ciągu roku 2019  udało się wzmocnić potencjał niektórych stowarzyszeń a także 
pogłębić w świadomości społecznej poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę 
lokalną.
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XVII/145/2020
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy
Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2019 roku

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki

samorządu terytorialnego zobowiązany jest nie później niż do dnia 31 maja każdego roku

przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji

programu współpracy za rok poprzedni. Program współpracy za rok 2019 został przyjęty uchwałą

Nr XLVIII/312/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 9 listopada 2018 r. Biorąc powyższe pod

uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.

Id: CF1CE579-3208-41DB-8F26-8F1594568C9F. Podpisany Strona 1




