
,,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 2017. 
 

  

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 

2017 przyjęty został uchwałą nr XX/120/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 9 listopada 

2016 r. 

Na realizację zadań publicznych w 2017 r. przewidziano łączną kwotę 26.000 zł.  

W dniu 7 lutego 2017 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację trzech rodzajów zadań 

o charakterze pożytku publicznego:  

Zadanie 1.  Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego.  

Zadanie 2.  Wspieranie,  integrację i zagospodarowanie wolnego czasu dla osób w wieku 

emerytalnym. 

Zadanie 3.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji zdrowia  

i zdrowego stylu życia. 

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

„Rozdrażew”, Stowarzyszenie „Odnowa”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie, Stowarzyszenie „Inspiracje”, Uczniowski Klub 

Sportowy „Doliwa”, działający przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie. 

Konkursy ofert zostały rozstrzygnięte w dniu 13 marca 2017 po przedstawieniu opinii 

wydanych przez  Komisje Konkursowe opiniujące oferty na realizację zadań o charakterze 

pożytku publicznego. 

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

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotacje przyznano: 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”  -  1.700 zł na realizację  

zadania publicznego pod nazwą  „Wielkanoc nadchodzi”, 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”  -  1.700 zł na realizację  

zadania publicznego pod nazwą  „Kreatywne rękodzieło”, 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”  -  1.600 zł na realizację  

zadania publicznego pod nazwą  „Colturowo w Rozdrażewie”, 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”  -  3.000 zł na realizację  



zadania publicznego pod nazwą  „Święta coraz bliżej”, 

- Stowarzyszeniu „Odnowa” -  2.000 zł na e realizację zadania pod nazwą –    

„Pyrobranie”. 

2. 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 

6.000 zł , na realizację zadania publicznego pod nazwą „Senioriada”, 

3. 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 3.400 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” – 1.600 zł na realizację zadania pod nazwą –  

„Szkółka siatkarska - Trenuj z Mistrzem”. 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”  -  1.000 zł na realizację  

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

Z uwagi na wyczerpanie środków nie przyznano dotacji Stowarzyszeniu „Inspiracje” na 

realizację zadania „Letnia szkółka tenisa ziemnego”. 

 
Dziewięć umów na realizację powyższych zadań podpisano 28 i 31 marca 2017 r. 

W dniu 17 maja 2017 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania o charakterze 

pożytku publicznego – w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.  

Wpłynęły dwie oferty, które zostały złożone przez ZHP Chorągiew Wielkopolska  Hufiec ZHP 

Koźmin Wielkopolski i Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”.  

Konkurs ofert został rozstrzygnięty w dniu 21 czerwca 2017 po przedstawieniu stanowiska    

Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań. 

 

 



Środki finansowe przyznano: 

- ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Koźmin Wielkopolski na realizację zadania 

„Harcerska akcja letnia 2017”  2.490 zł, 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Wakacje z jajem”-  

1.510 zł. 

Dwie umowy na realizację powyższych zadań podpisano w dniu 5 lipca 2017 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: 

Podczas Dni Gminy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Odnowa” przygotowano imprezę pod 

hasłem „Rozpoczęcie żniw”. Wiele atrakcji dla dzieci przygotowało Stowarzyszenie Kobiet 

Wiejskich w Rozdrażewie. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Grębowie i Maciejewie 

przygotowały ciasta, które udostępniały podczas imprezy. 

Podczas imprezy wystąpił chór Seniorów „Aktywni” i zespół „Kalina” z Nowej Wsi. 

W sierpniu 2017 r. Urząd Gminy z Radą Sołecką w Nowej Wsi i Radą Parafialną 

współorganizował Dożynki Parafialno Gminne w Nowej Wsi. Panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Nowej Wsi przygotowały poczęstunek dla zaproszonych gości. 

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 (salka w siedzibie Urzędu Gminy), 

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew (budynek byłej masztalarni). 

Ponadto na potrzeby organizowanych wydarzeń lub spotkań w 2017 r. z obiektów gminy 

korzystały: 

- Rodrażewskie Koło Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, 

- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew, 

- Stowarzyszenie „Inspiracje”, 

- Stowarzyszenie „Odnowa”, 

- 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 10 listopada 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.  

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: 

- Stowarzyszenie „Wielkopolska z wyobraźnią” (informacja o szkoleniu na temat zasad oceny 

oraz wyboru operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz informacja o spotkaniu 

szkoleniowym na temat oceny oraz wyboru operacji projektów grantowych), 

- Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Urząd Miejski w Krotoszynie i Centrum 

Krotoszyńskich Inicjatyw (informacja o bezpłatnym szkoleniu dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych). 

Konkursy i nabory wniosków 

Na stronie gminy zamieszczano informacje o konkursach i naborach wniosków 

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

-Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „ Ruszaj się 

Człowieku Trzeciego Wieku”), 



- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krotoszynie oraz Stowarzyszenie „Szansa” w Krotoszynie (zaproszenie do udziału 

w projekcie „Krotoszyn łączy pokolenia”), 

- Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie oraz 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (13 edycja projektu „Senior z 

inicjatywą”), 

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

„Równać Szanse 2017”), 

- Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” (ogłoszenie o projektów grantowych, 

informacja o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD). 

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 wniosek Stowarzyszenia „Pomóżmy sobie” w Krotoszynie zamieszczono informację o 

nieodpłatnych badaniach profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka gruczołu 

krokowego (w ramach projektu „Sam decyduję o sobie”), o akcji „Spacer dla serca” związanej 

z profilaktyką chorób serca i układu krążenia dla mieszkańców powiatu oraz spotkań 

edukacyjnych w ramach projektu „Żyj zdrowo – wprowadzaj zmiany”. 

Na prośbę Klubu Honorowych Krwiodawców Krwi  w Rozdrażewie zamieszczono informację 

o rejestracji dawców szpiku kostnego podczas festynu szkolnego w Rozdrażewie. 

Na prośbę Zarządu Stowarzyszenia „Wielkopolska  z wyobraźnią” zamieszczono informację o 

I Jarmarku św. Wawrzyńca w .Koźminie. 

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 

Oddziału Rejonowego PZERiI w Krotoszynie zamieszczono zaproszenie do udziału w akcji 

„Miejsce przyjazne seniorom”. 

5. Gmina Rozdrażew została nagrodzona w wojewódzkim konkursie „Działania 

proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za 

finansowanie projektu „Teatr łączy pokolenia”, realizowanego pod kierunkiem Pani Jolanty 

Adamiak przez grupę teatralną seniorów „Gracja” i teatrzyk dziecięcy „Iskierki” 

 



 


