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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 2021 dotyczyła: 

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

2) Wspierania działalności harcerskiej; 

3) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój 

amatorskiego ruchu artystycznego; 

4) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

5) Ochrony i promocji zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych; 

6) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów 

i inwalidów; 

7) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego w formie opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z gminy 

Gostyń; 

8) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy 

Gostyń; 

9) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia 

oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających 

przemocy z gminy Gostyń; 

10) 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; 

11) Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej; 

12) Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

13) 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; 

14) Organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z programem 

socjoterapeutycznym; 

15) Wolnego od nałogów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie 

wakacji; 

16) Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Świadczenie usługi opieki 

wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania dziecka 

z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby niepełnosprawnej, posiadającej 

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne dla 

mieszkańców z terenu gminy Gostyń w ramach realizacji programu – „Opieka 

wytchnieniowa” - edycja 2021; 

17) Działań na rzecz integracji europejskiej. 

 

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; 
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8) przygotowanie i prowadzenie spotkań z organizacjami pozarządowymi. 

Zadania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane były 

przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 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 2020 roku. Po przeprowadzeniu konsultacji z wydziałami merytorycznymi oraz 

organizacjami pozarządowymi, przygotowano i wdrożono Uchwałę Nr XXI/263/20 Rady 

Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „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 2021 rok”. 

 

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 2021 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 1 754 832,84 zł. 

W formie powierzenia zlecono 3 zadania. Na ten cel przeznaczono środki finansowe 

w wysokości 1 270 474,64 zł. Pozostałe zadania przekazano do realizacji w formie wsparcia. Na 

ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 484 358,20 zł. 
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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 przygotowane 

zostały przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 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 oraz innych przepisach prawnych. 

Oferty złożone przez podmioty uprawnione weryfikowane były pod kątem formalnym. 

względem formalnym. Komisja Konkursowa oceniała oferty pod względem merytorycznym 

i rachunkowym. 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); 
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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: 

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); 
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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; 

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 i rozpatrzeniu 

uwag, Burmistrz Gostynia niezwłocznie zawierał umowę o realizację zadania publicznego. 

 

 

2. Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 

Na rok 2021 w celu realizacji programu współpracy gminy Gostyń wydziały 

merytoryczne Urzędu Miejskiego w Gostyniu ogłosiły 17 otwartych konkursów ofert 

i przeprowadziły 7 postępowań w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych 

w różnych sferach pożytku publicznego. 
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Burmistrz Gostynia zlecał realizację zadań publicznych w następujących dziedzinach (tabele): 

Tabela nr 1: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń w trybie konkursów ofert 

Lp. Nazwa zadania 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

wybranych 

ofert 

1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 16 14 

2 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego 
2 2 

3 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 
4 4 

4 

Ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność 

lecznicza) oraz działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

5 5 

5 
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 

integracja emerytów, rencistów i inwalidów 
3 3 

6 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

– prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z gminy Gostyń 

1 1 

7 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

– prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń 

1 1 

8 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

– udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, 

psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających 

przemocy z gminy Gostyń 

1 1 

9 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób – prowadzenie banku żywności 

1 1 

10 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
1 1 
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rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej 

11 
Działalność na rzecz kombatantów i osób 

represjonowanych 
2 2 

12 

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 

1 1 

13. Wspieranie działalności harcerskiej 1 1 

14. Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z 

programem socjoterapeutycznym 
1 1 

15. Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży w okresie wakacji 
5 4 

16. 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 

w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania 

dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby 

niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne 

dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń w ramach 

realizacji programu – „Opieka wytchnieniowa” - edycja 

2021 

1 1 

17. Działań na rzecz integracji europejskiej 1 1 

Razem 47 44 

W ramach omawianych obszarów wpłynęło 47 ofert, z których 44 rozpatrzono 

pozytywnie, co stanowi 93,62 %. 

 

Zestawienie zadań zleconych do realizacji w trybie konkursów ofert 

 

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

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Gostyński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Senior z inicjatywą 2021 4 300,00 zł 3 407,00 zł 
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Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 

Oddział Rejonowy 

Organizacja spotkań 

integracyjnych 
7 300,00 zł 5 792,00 zł 

Stowarzyszenie "Ja też 

pomagam" 
Gostyński Senior 2021 6 400,00 zł 6 400,00 zł 

 

Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Związek Więźniów 

Politycznych Okresu 

Stalinowskiego Koło w 

Gostyniu 

Nie pytajmy, co może zrobić 

dla nas ojczyzna. Pytajmy, co 

my możemy dla niej uczynić 

2 065,60 zł 1 305,60 zł 

Związek Kombatantów 

Rzeczypospolitej Polskiej i 

Byłych Więźniów Politycznych 

Wielkopolski Zarząd 

Wojewódzki w Poznaniu 

Pamiętamy o przeszłości 3 935,60 zł 3 930,10 zł 

 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Piątka” 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
5 000,00 zł 2 610,21 zł 

Stowarzyszenie Akademia 

Sportu „Młode Orły” 

ZOSTAŃ MAŁYM 

MISTRZEM - nie musisz być 

WIELKI żeby zacząć, ale 

musisz zacząć żeby być 

WIELKIM 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 

Klub Sportowy "Start" 

Upowszechnianie aktywnego 

spędzania czasu wolnego 

poprzez organizację imprez 

rekreacyjno-sportowych oraz 

udział członków klubu w 

zawodach sportowych 

28 000,00 zł 28 000,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

„KANIASIATKA” 

Turnieje siatkarskie 

mieszkańców gminy Gostyń 
6 200,00 zł 6 200,00 zł 
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Klub Sportowy Solid Sport SOLID MTB Maraton Gostyń 6 100,00 zł 6 100,00 zł 

Stowarzyszenie Sportowe CRC 

LESZNO 

Szkolenie dla dzieci i 

młodzieży w akrobatyce 

sportowej 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 

MKS Kania Gostyń 
Kania Cup 2021 - Mini Kania 

Cup 
8 000,00 zł 8 000,00 zł 

Stowarzyszenie GCB Gostyń 

Aktywne spędzanie wolnego 

czasu dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych z Gminy Gostyń 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

Stowarzyszenie Powiatowy 

Szkolny Związek Sportowy w 

Gostyniu 

Zorganizowanie szkolnego 

systemu rozgrywek sportu 

dzieci i młodzieży na szczeblu 

gminnym w ramach 

Wielkopolskich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej 

7 500,00 zł 6 343,24 zł 

Gostyńskie Towarzystwo 

Sportowe CITIUS 

Nasza Dycha - VII 

atestowany bieg na 10 km 

ulicami Gostynia 

7 700,00 zł 7 700,00 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 

Biskupianka Stara Krobia 

XVII MASOWY BIEG 

GOSTYŃSKI - GOSTYŃSKI 

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 

4 500,00 zł 4 500,00 zł 

Stowarzyszenie Klub Sportowy 

Sporty Walki Gostyń 
Gala Sportów Walki GSW 18 9 000,00 zł 0,00 zł 

 

W związku z wirusem SARS-CoV-2 dwie organizacje pozarządowe nie podpisały umowy na 

realizację zadania publicznego. Powyższa sytuacja wynikała z faktu, iż planowane 

wydarzenia zostały odwołane.  

 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 
Wysokość przyznanej 

dotacji 

Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” Zawody kolarskie w Gostyniu 20 000,00 zł 

Polski Związek Wędkarski Koło nr 

178 w Gostyniu 

Otwarte zawody wędkarskie o 

puchar Burmistrza Miasta i 

Gminy Gostyń, Wędkarski 

Dzień Dziecka Krajewice 

2021, Mistrzostwa Polski w 

3 000,00 zł 
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Wędkarstwie Spławikowym 

Częstochowa 2021 

 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego 

ruchu artystycznego 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

"Z Muzyką do Ludzi" 

VIII Festiwal Lutniowy 

„Najkrótsza Noc Długoraja” 

Gostyń 2021 

14 000,00 zł 14 000,00 zł 

Gostyński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

MUZYKA ŁĄCZY LUDZI - 

rozwój i doskonalenie 

umiejętności wokalnych 

członków zespołu MELODIA 

6 000,00 zł 5 930,00 zł 

 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Stowarzyszenie Miłośników 

Muzyki Świętogórskiej im. 

Józefa Zeidlera 

Organizacja XVI Festiwalu 

Muzyki Oratoryjnej Musica 

Sacromontana Święta Góra 

2021 oraz organizacja 

warsztatów Qultura w 

barokowym klasztorze w 

ramach spotkania młodych 

Paradiso 

37 000,00 zł 37 000,00 zł 

Fundacja MIEJSCE MOJE 

XII Gostyńska Gra Miejska - 

"Nierozwiązana zagadka 

Adama Karskiego - Gostyń 

1912" 

11 000,00 zł 11 000,00 zł 

Koło Gospodyń Wiejskich 

Krajewiczanki 

Nie oddamy nikomu naszego 

bogactwa kulturowego! 
7 690,00 zł 7 690,00 zł 

Forum Demokratyczne VIII Rodzinny Rajd Smerfów 5 140,00 zł 0,00 zł 
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Ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Specjalnej Troski 

„Kasia” w Gostyniu 

Halliwick, Bobath i Si 22 000,00 zł 22 000,00 zł 

Stowarzyszenie BAZA Warsztaty kreowania marzeń 7 000,00 zł 7 000,00 zł 

Stowarzyszeniem na rzecz 

Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi, 

Niepełnosprawnością oraz ich 

Rodzin „Bez granic” 

Pasja – szansą na ciekawe 

życie 

5 470,00 zł 0,00 

Stowarzyszenie Chorych na 

Stwardnienie Rozsiane 

Wsparcie społeczno – 

rozwojowe osób chorych na 

stwardnienie rozsiane i ich 

rodzin 

13 830,00 12 180,00 

Stowarzyszenie "Ja też 

pomagam" 

Aktywny Senior 2021 3 340,00 3 340,00 

 

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej  dla dzieci z  gminy Gostyń 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Placówka Wsparcia Dziennego 

„Promyki Dobra” 

Promyki Dobra" – „JAK 

DOBRZE BYĆ…- wygrajmy 

młodość z wartościami! 

18 000,00 zł 18 000,00 zł 

 

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - udzielanie schronienia oraz 

pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z 

gminy Gostyń 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Bonifraterski Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej i 

Wsparcia dla Ofiar Przemowy 

POMAGAMY 2021 14 000,00 zł 14 000,00 zł 
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w Rodzinie w Piaskach 

 

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Stowarzyszenie BAZA  Świetlica BAZA 67 000,00 zł 67 000,00 zł 

 

 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Stowarzyszenie Polski Komitet 

Pomocy Społecznej 

Wielkopolski Zarząd 

Wojewódzki w Poznaniu 

Prowadzenie Banku Żywności 21 000,00 zł 21 000,00 zł 

 

 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Stowarzyszenie Polski Komitet 

Pomocy Społecznej 

Wielkopolski Zarząd 

Wojewódzki w Poznaniu 

Prowadzenie Stacji Socjalnej 18 000,00 zł 18 000,00 zł 
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Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Spółdzielnia Socjalna 

"Arka" 

Świadczenie usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla mieszkańców z 

terenu gminy Gostyń 

1 016 806,76 zł 1 012 037,26 zł 

Spółdzielnia Socjalna 

"Arka" 

Świadczenie specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi dla 

mieszkańców z terenu gminy 

Gostyń 

163 667,88 zł 163 667,88 zł 

 

 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób: 

 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Spółdzielnia Socjalna 

"Arka" 

Świadczenie usługi opieki 

wytchnieniowej w formie 

dziennego pobytu w miejscu 

zamieszkania dziecka z 

orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub osoby niepełnosprawnej, 

posiadającej orzeczenie o 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczenie 

równoważne dla mieszkańców z 

terenu gminy Gostyń w ramach 

realizacji programu – „Opieka 

wytchnieniowa” - edycja 2021 

90 000,00 zł 90 000,00 zł 

 

Wspieranie działalności harcerskiej 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 
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Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Wielkopolska - 

Hufiec Jarocin 

POWRÓT HARCERSTWA 

NA ZIEMIĘ GOSTYŃSKĄ - 

utworzenie 14 

Wielopoziomowej Drużyny 

Harcerskiej 

8 000,00 zł 6 160,00 zł 

 

Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Stowarzyszenie BAZA Wakacje z BAZĄ 12 854,00 zł 12 775,88 zł 

 

Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Miejski Klub Sportowy Kania 

Gostyń Sp. Z o.o.  

Wakacje z MKS Kania 

Gostyń 
28 350,00 zł 26 871,21 zł 

Stowarzyszenie Klub Sportowy 

Sporty Walki Gostyń  
Naszym nałogiem jest sport 16 308,00 zł 16 308,00 zł 

Stowarzyszenie Gostyński 

Futsal  
Wakacje z Futsalem 8 000,00 zł 8 000,00 zł 

Stowarzyszenie Zawsze 

Aktywni  

Miasteczko sportowe 

sposobem na wolne od 

nałogów wakacje 

9 375,00 zł 9 375,00 zł 
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Działania na rzecz integracji europejskiej 

Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

Stowarzyszenie „Dom 

Europejski” w Gostyniu 

Integracja europejska wobec 

współczesnych wyzwań 

światowych 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 

 

W związku z wirusem SARS-CoV-2 organizacje takie jak:  

1) Forum Demokratyczne,  

2) Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością 

oraz ich Rodzin „Bez granic”, 

3) Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń, 

zrezygnowały z realizacji zadania publicznego. Na podstawie rozwiązania umowy za 

porozumieniem stron, organizacje zwróciły niewykorzystaną kwotę dotacji. 

 

 

 

Zestawienie  zadań zlecanych przez gminę Gostyń w trybie pozakonkursowym 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

1. 
Klub Sportowy "Start" w 

Gostyniu 

Udział Zawodników KS “Start” 

w Gostyniu w Pucharze Świata 

U 14 i drużynowym Pucharze 

Europy w kręglarstwie 

klasycznym 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Sporty Walki 

Gostyń 

Sobota Bokserska o puchar 

Burmistrza Gostynia pod 

patronatem prezesa WOZB 

4 400,00 zł 4 400,00 zł 

 

Działalność merytoryczna organizacji pozarządowych i samorządowych 
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Lp. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

1. Stowarzyszenie DZIECKO 

Budowanie aktywnych 

społeczności lokalnych wokół 

celów o charakterze dobra 

wspólnego 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego    

Lp. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

1. Fundacja Fabryka Pomysłów Stary „rock” jak wino 6  000,00 zł 6 000,00 zł 

2. 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Starym Gostyniu 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Starym Gostyniu 
4 700,00 zł 4 700,00 zł 

3. 

Stowarzyszenie Miłośników 

Muzyki Świętogórskiej im. 

Józefa Zeidlera 

XI Śwętogórskie Zaduszki 

Jazzowe 
5 000,00 zł 5 000,00 zł 

 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej 

dotacji 

Wysokość 

wykorzystanej 

dotacji 

1. Fundacja Wolne Miejsce 

Metropolitalne Śniadanie 

Wielkanocne dla Samotnych z 

dowozem 

4 500,00 zł 4 500,00 zł 

 

 

3. Wysokość dotacji przekazanych z budżetu gminy Gostyń na realizację zadań                   

w  2021 roku. 

 

Wysokość przekazanych środków finansowych na realizację zadań w 2021 roku 
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Lp. Nazwa zadania 
Przekazana 

dotacja  

Wykorzystana 

Dotacja 

1 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego – rozwój amatorskiego ruchu 

artystycznego  

20 000,00 zł 19 930,00 zł 

2 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom  

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku 

żywności  

21 000,00 zł 21 000,00 zł 

3 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom  

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji 

socjalnej  

18 000,00 zł 18 000,00 zł 

4 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym – prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego w formie opiekuńczo – wychowawczej dla 

dzieci z gminy Gostyń 

18 000,00 zł 18 000,00 zł 

5 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym – prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz 

rodziców z gminy Gostyń 

67 000,00 zł 67 000,00 zł 

6 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc 

terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla 

osób doznających przemocy z gminy Gostyń 

14 000,00 zł 14 000,00 zł 

7 

Ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność 

lecznicza) oraz działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

51 640,00 zł 44 520,00 zł 

8 
Działalność na rzecz kombatantów i osób 

represjonowanych  

6 001,20 zł 5 235,70 zł 

9. 
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 

integracja emerytów, rencistów i inwalidów 

18 000,00 zł 15 599,00 zł 

10. 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego  

76 530,00 zł 71 390,00 zł 

11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  105 400,00 zł 92 853,45 zł 

12. 

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 

1 016 806,76 zł 1 012 037,26 zł 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 

mieszkańców z terenu gminy Gostyń 
163 667,88 zł 163 667,88 zł 

13. Wspieranie Działalności Harcerskiej 8 000,00 zł 6 160,00 zł 

14. 
Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 
62 033,00 zł 60 554,21 zł 
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15. 
Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z 

programem socjoterapeutycznym 
12 854,00 zł 12 775,88 zł 

16. 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób 

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie 

dziennego pobytu w miejscu zamieszkania dziecka z 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoby 

niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczenie równoważne dla mieszkańców z terenu 

gminy Gostyń w ramach realizacji programu – 

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 

90 000,00 zł 90 000,00 zł 

17. Działania na rzecz integracji europejskiej 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

18. 
Działalność merytoryczna organizacji pozarządowych 

i samorządowych 
10 000,00 zł 10 000,00 zł 

19. 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób 

4 500,00 zł 4 500,00 zł 

RAZEM 1 793 432,84 zł 1 757 223,38 zł 

 

W roku 2021 Gmina Gostyń przekazała organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

działającym w sferze pożytku publicznego kwotę 1 793 432,84 zł. W ramach otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych przekazano dotacje w wysokości 

1 754 832,84 zł, natomiast w trybie pozakonkursowym 38 600,00 zł, co stanowi około 2% 

ogólnej puli dotacji.  

Organizacje pozarządowe w 2021 roku wykorzystały kwotę 1 757 223,38 zł co oznacza, 

że 36 209,46 zł zostało zwrócone do budżetu Gminy Gostyń. 
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Wykres nr 2: Podział przekazanych środków finansowych w ramach otwartych konkursów 

ofert oraz w ramach trybu pozakonkursowego 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Wykres nr 3: Procentowy podział przekazanych środków finansowych oraz wykorzystanych 

środków finansowych. 
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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 2021 w celu realizacji programu współpracy gminy Gostyń Burmistrz 

Gostynia ogłosił oraz przeprowadził 17 otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w różnych sferach pożytku publicznego. 

3. W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań w 2021 roku, organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione złożyły łącznie 47 ofert (dofinansowano 

44). 

4. W ramach trybu pozakonkursowego w 2021 roku, organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty uprawnione złożyły łącznie 8 ofert. Przyznano dotacje na realizację 7 zadań. 

5. W roku 2021 w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu pozakonkursowego, 

gmina Gostyń  przekazała organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 

działającym w sferze pożytku publicznego dotacje w wysokości 1 793 432,84 zł. 

6. W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przekazano 

dotacje w wysokości 1 754 832,84 zł, natomiast w trybie pozakonkursowym 

38 600,00 zł. 
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