
,,Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016. 
 

 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,               

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

na rok 2016 przyjęty został uchwałą nr X/64/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 

listopada 2015 r. 

W trakcie minionego roku współpracę podjęto w następujących formach przewidzianych  

w § 5 powyższej uchwały: 

1. Zlecanie organizacjom i innym podmiotom realizacji zadań publicznych, w formie 

powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub 

dofinansowanie ich realizacji 

Na realizację zadań publicznych w 2016 r. przewidziano łączną kwotę 25.000,00 zł.  

W dniu 2 lutego 2016r. zostały ogłoszone konkursy ofert na realizację pięciu rodzajów 

zadań o charakterze pożytku publicznego:  

Zadanie 1.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z promocją 

zdrowego stylu życia. 

Zadanie 2.  Rozwijanie edukacji pozaszkolnej – rozwijanie zainteresowań dzieci                    

i młodzieży  

Zadanie 3.  Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego  

Zadanie 4.  Wspieranie,  integrację i zagospodarowanie wolnego czasu dla osób w wieku 

emerytalnym 

Zadanie 5.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji zdrowia                  

i zdrowego stylu życia 

Wpłynęło trzynaście ofert, które zostały złożone przez:, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich 

„Rozdrażew”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału 

Rejonowego w Krotoszynie, Stowarzyszenie „Inspiracje”, Uczniowski Klub Sportowy 

„Doliwa”, działający przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie i Polskie Towarzystwo 

Miłośników Astronomii Oddział w Rozdrażewie.  

Konkursy ofert zostały rozstrzygnięte po przedstawieniu opinii wydanych przez  Komisje 

Konkursowe opiniujące oferty na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego. 

1.Na realizację zadania w zakresie: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym wraz z promocja zdrowego stylu życia - dotacje przyznano: 



- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”  -  1.400,00 zł na wsparcie realizacji  

zadania publicznego pod nazwą  „W zdrowym ciele zdrowy duch”, 

- Stowarzyszeniu Inspiracje  - 600,00 zł na wsparcie realizacji zadania pod nazwą –    

„Tańczymy i uczymy”, 

2. Na realizację zadania w zakresie: rozwijanie edukacji pozaszkolnej – rozwijanie 

zainteresowań dzieci i młodzieży dotacje przyznano: 

- Stowarzyszeniu Inspiracje  - 900,00 zł na wsparcie realizacji zadania pod nazwą –    

„Historia bliska”, 

2. Na realizację zadania w zakresie: wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotacje przyznano: 

- Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału 

Rejonowego w Krotoszynie  -  2.600,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego  

pod nazwą „Teatr łączy pokolenia”, 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”  -  2.600,00 zł na wsparcie realizacji  

zadania publicznego pod nazwą  „Wielkanoc tuz tuż”, 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”  -  3.800,00 zł na wsparcie realizacji  

zadania publicznego pod nazwą  „Magia świąt”, 

- Stowarzyszeniu Inspiracje  -  1.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania pod nazwą –    

„Muzyka jest w nas”. 

3. Na realizację zadania w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego 

czasu  osób w wieku emerytalnym dotacje przyznano  Polskiemu Związkowi Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie w wysokości 

5.000,00 zł , na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Senioriada”, 

4. Na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 

promocji zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano: 

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół    

Publicznych w Rozdrażewie środki finansowe w wysokości 3.960,00 zł na wsparcie 

realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja imprez o charakterze sportowo- 

rekreacyjnym (badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa plażowa, szachy i warcaby 

klasyczne)”, 



- Stowarzyszeniu „Inspiracje” – 1.040,00 zł na wsparcie realizacji zadania pod nazwą –  

„Trenuj z Mistrzem”. 

Nie przyznano dotacji Stowarzyszeniu „Inspiracje” na realizację zadania „Letnia szkółka  

tenisa ziemnego”, . Polskiemu Towarzystwu Miłośników Astronomii Oddziałowi                   

w Rozdrażewie na realizację zadania „Kosmos dla Ciebie” oraz Stowarzyszeniu Kobiet 

Wiejskich w Rozdrażewie na realizacje zadania „Festiwal smaku”. 

Dziesięć umów na realizację powyższych zadań podpisano w marcu, kwietniu, maju i lipcu          

2016 r. 

2. Wspólna organizacja imprez i realizacja inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, 

w tym także udostępnianie na zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń lub terenów 

będących w posiadaniu Gminy 

Organizacja imprez: 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Odnowa” i Klubem Honorowego Dawcy Krwi przy Urzędzie  

Gminy w Rozdrażewie zorganizowano Festyn Rodzinny przy „Chacie na Rozdrożu” 

Przy okazji imprezy „Rozpoczęcie żniw”, organizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem 

„Odnowa”, podjęto współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi i Wykach, Panie, 

wykorzystując produkty zakupione przez Urząd Gminy dokonały wypieku ciast, które 

udostępniały podczas imprezy. 

W 2016 r. gmina współorganizowała Dożynki Gminno -Parafialne w Rozdrażewie z Parafią 

pw. Św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie, Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie    

i Radą Sołecką wsi Rozdrażew. 

Udostępnianie pomieszczeń lub terenów: 

 Z obiektów, będących własnością gminy korzystają w sposób ciągły:  

- Kurkowe Bractwo Strzeleckie (strzelnica), 

- Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (pomieszczenia                         

w budynku „starej szkoły”), 

- Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Rozdrażewie (siedziba Urzędu Gminy), 

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew (budynek byłej masztalarni). 

Ponadto na potrzeby organizowanych wydarzeń lub spotkań w 2016 r. z obiektów gminy 

korzystały: 

- Rodrażewskie Koło Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, 

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew, 

- Stowarzyszenie „Inspiracje”, 



- Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”, 

- Rady Rodziców placówek oświatowych. 

Wszystkie powyższe organizacje korzystały z obiektów gminy nieodpłatnie.  

Kurkowe Bractwo Strzeleckie i Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ponosiły koszty bieżącego 

utrzymania oddanych w utrzymanie obiektów. 

3. Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego z podmiotami w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych podmiotów zgodnie z uchwałą  

Nr XLIV/235/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji 

W dniu 8 listopada 2016 r. przeprowadzone zostały konsultacje rocznego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2017  

4. Przekazywanie na stronie internetowej gminy informacji o realizacji zadań 

publicznych, możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł finansowania 

(środków unijnych, fundacji i funduszy celowych), inicjatywach, działaniach                               

i osiągnięciach organizacji oraz innych podmiotów. 

Na stronie internetowej gminy w dziale „Współpraca z ngo” zamieszczano informacje              

o ogłaszanych konkursach, spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych  

i szkoleniach: 

Szkolenia i konferencje: 

Na stronie zamieszczono informacje o szkoleniach organizowanych przez: 

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie (spotkanie z cyklu „Środa   

z Funduszami dla organizacji pozarządowych na edukację”) 

- Stowarzyszenie „Wielkopolska z wyobraźnią” (informacja o spotkaniu szkoleniowo-

informacyjnym i informacja o spotkaniu szkoleniowo-warsztatowym), 

- Starostę Krotoszyńskiego i Burmistrza Krotoszyna (szkolenie dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych w zakresie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert) 

Konkursy i nabory wniosków 

Na stronie gminy zamieszczano informacje o konkursach i naborach wniosków 

organizowanych przez gminę Rozdrażew oraz przez inne podmioty (stowarzyszenia, fundacje): 

- Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (nabór wniosków              

o dofinansowanie przedsięwzięć o zasięgu powiatowym) 



- Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (Regionalny Konkurs Grantowy w ramach programu 

„Równać Szanse 2016”) 

- Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” (ogłoszenie o naborze wniosków) 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (projekt „Senior z inicjatywą 2016”), 

  Działania i inicjatywy organizacji: 

Na stronie gminy zamieszczano przekazywane informacje o wydarzeniach organizowanych 

przez UKS „Doliwa”, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew, Rozdrażewskie Koło 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie,  Rozdrażewski Oddział 

Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii , Stowarzyszenie „Odnowa”, Klub 

Honorowych Dawców Krwi PCK w Rozdrażewie oraz Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska     

z wyobraźnią”. 

Na prośbę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Jarocinie zamieszczono 

informację o możliwości przekazania 1% podatku z rozliczeń rocznych PIT na Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt w Radlinie. 

Na prośbę Fundacji Legalna Kultura zamieszczono informację o starcie multimedialnego 

projektu „Kultura na widoku”. 

Na stronie internetowej gminy zamieszczono informację o przyznaniu dla Stowarzyszenia 

Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie nagrody specjalnej  Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego za szeroko pojętą integrację społeczności lokalnej oraz 

szerzenie edukacji związanej z kultura i historią regionu oraz o przyznaniu nagrody w XVII 

edycji konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Działania 

proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. 

  `       

             Wójt Gminy  

        /-/ Mariusz Dymarski  

 


