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I. ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY GOSTYŃ Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

 

1. Współpraca gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi 

 

Budowa partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności pożytku publicznego 

stanowiły istotny element polityki lokalnej samorządu. Intencją był rozwój zakresu współpracy        

z sektorem pozarządowym, będącej ważnym składnikiem lokalnego systemu, opartego o zasady: 

pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy zachowaniu suwerenności 

stron. 

 

Współpraca gminy Gostyń z przedstawicielami organizacji pozarządowych w roku 2007 

obejmowała następujące obszary: 

 

 profilaktykę i pomoc społeczną, 

 ochronę i promocję zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość, 

 kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 

 

2. Koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Koordynowanie współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi powierzono 

Wydziałowi Oświaty i Spraw Społecznych. 

 

Do zadań Wydziału należała przede wszystkim współpraca z przedstawicielami trzeciego sektora 

mająca na celu wspieranie partnerskich metod i form aktywizowania społeczności lokalnych oraz 

realizacja działań zapewniających warunki do podwyższania poziomu i jakości życia mieszkańców, 

koordynacja działań poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w zakresie wypracowania 

jednolitych procedur i regulacji prawnych w ramach procesu udzielania dotacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem dokumentów w sprawie przeprowadzania otwartych konkursów ofert, opiniowania 

projektów aktów normatywnych oraz sporządzanie systematycznych analiz i sprawozdań 

dotyczących problematyki pożytku publicznego. 

Zadania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane były przez następujące 

Wydziały Urzędu Miejskiego: 

 

 Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, 

 Biuro Promocji. 

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zobowiązany był do przygotowania projektu rocznego planu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do zadań pracowników Wydziału należała również 

obsługa Komisji Opiniującej oraz przygotowanie i przeprowadzanie cyklicznych spotkań 

Burmistrza Gostynia z organizacjami pozarządowymi. 

 

Zakres kompetencji wyżej wymienionego Wydziału obejmuje także szeroki wachlarz działań 

mających na celu wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych oraz podnoszenie jakości ich 

pracy poprzez udzielanie konsultacji.  

 



3. Program Współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok 

 

Samorząd co roku uchwala program współpracy stanowiący szczegółowy katalog zadań 

publicznych uwzględniający wysokość środków finansowych, które zamierza przekazać do 

realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym. Prace nad 

przygotowaniem projektu uchwały rozpoczęły się już w II połowie 2006 roku. Po przeprowadzeniu 

konsultacji z wydziałami merytorycznymi, a także uwzględniając propozycje organizacji pożytku 

publicznego, przygotowano i wdrożono Uchwałę Nr LIII/699/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 

6 października 2006 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gostyń na rok 2007 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

II. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

 

Współpraca finansowa polega na zlecaniu zadań własnych w formie: 

 

 wspierania – dofinansowania realizacji zadania, tj. pokrycia ze środków publicznych tylko 

części kosztów (organizacja musi wykazać się wkładem własnym w realizację zadania), 

 powierzania – udzielenia dotacji na sfinansowanie w 100% kosztów realizacji zadania. 

 

W roku 2007 w ramach wspierania oraz powierzania realizacji zadań publicznych Urząd Miejski    

w Gostyniu przekazał organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym w sferze 

pożytku publicznego dotacje w wysokości 382.291,- zł.  

 

W formie powierzania zlecono 1 zadanie. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 

12.000,00 zł. 

 

Pozostałe zadania przekazano do realizacji w formie wspierania. Na ten cel przeznaczono środki 

finansowe w wysokości 370.291,00 zł. 

 

 
Wykres nr 1: Podział zadań zlecanych przez gminę Gostyń 

 

 

 



1. Tryb oceny wniosków i kontroli realizacji zadań zlecanych przez gminę Gostyń 

 

Realizacja finansowych form współpracy odbywała się poprzez zlecanie zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym w trybie przewidzianym Zarządzeniem Nr 33/07 Burmistrza Gostynia 

z dnia 7 lutego 2007 roku. Zarządzenie jest uszczegółowieniem procedury konkursowej                    

i obowiązuje wszystkie wydziały, które realizują zadania ujęte w programie współpracy. 

 

W ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert organizacje pozarządowe składały 

propozycje realizacji zadań publicznych. Koperty zawierające oferty złożone przez podmioty 

uprawnione otwierane były komisyjnie i weryfikowane pod względem formalnym przez członków 

Komisji Opiniującej. Do dalszego etapu przechodziły tylko oferty spełniające wszystkie kryteria 

formalne. Rozpatrywaniem ofert pod względem merytorycznym zajmowała się Komisja 

Opiniująca, która oceniała m.in. możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, 

przedstawioną kalkulację kosztów oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na 

realizację danego zadania. Natomiast ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonywał 

Burmistrz Gostynia w formie zarządzenia. 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/07 Burmistrza Gostynia z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie 

zatwierdzenia dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2007 rok planu kontroli i oceny realizacji 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego, dokonano kontroli i oceny realizacji zadania, biorąc pod uwagę: stan realizacji 

zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania 

środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. 

 

Przeprowadzono kontrolę i ocenę realizacji zadań publicznych zleconych: Uczniowskiemu Klubowi 

Sportowemu „Jedynka” w Gostyniu, Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Gostyniu, 

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „KANIASIATKA” w Gostyniu, Polskiemu Związkowi 

Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 

„Kania” w Gostyniu i Stowarzyszeniu „Gostyńska Liga Kręglarska”.  

 

Kontrola i ocena realizacji zadania zleconego Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka”             

w Gostyniu wskazuje, że wykonywanie zadań w sposób i na warunkach określonych w umowie 

zawartej w dniu 9 marca 2007 roku pozwala dać gwarancję ich właściwego wykonania i osiągnięcie 

zaplanowanych rezultatów działań, czyli: 

1. podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, 

2. naukę aktywnego spędzania czasu wolnego, 

3. kształtowanie właściwego zachowania się na obiekcie sportowym, 

4. kształtowanie wytrwałości w dążeniu do mistrzostwa sportowego, 

5. naukę rywalizacji fair play. 

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono jedną nieprawidłowość, polegającą na braku list 

obecności zawodników w zajęciach sportowych. 

W wystąpieniu pokontrolnym Nr OSS.3026-10/07 z dnia 5 lipca 2007 roku ustalono następujące 

działanie – każdorazowo podczas prowadzonych zajęć sportowych dokumentować obecność w 

listach obecności. O sposobie realizacji wniosku pokontrolnego poinformowano Burmistrza 

Gostynia. 

 

Kontrola i ocena realizacji zadania zleconego Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w 

Gostyniu wskazuje, że wykonywanie zadań w sposób i na warunkach określonych: 

a) w umowie zawartej w dniu 9 marca 2007 roku nr 27/07 pozwala dać gwarancję ich właściwego 

wykonania i osiągnięcie zaplanowanych rezultatów działań, czyli: 

1. zmniejszenie ubóstwa na terenie gminy Gostyń, 

2. przeciwdziałanie marginalizacji osób i rodzin ubogich, 



3. umożliwianie wolontariuszom nabycia doświadczenia w organizowaniu pomocy. 

b) w umowie zawartej w dniu 9 marca 2007 roku nr 28/07 pozwala dać gwarancję ich właściwego 

wykonania i osiągnięcie zaplanowanych rezultatów działań, czyli: 

4. zmniejszenie ubóstwa na terenie gminy Gostyń, 

5. przeciwdziałanie marginalizacji osób i rodzin ubogich, 

6. umożliwianie wolontariuszom nabycia doświadczenia w organizowaniu pomocy, 

7. przeciwdziałanie marnotrawstwu wartościowych artykułów i produktów. 

 

Kontrola i ocena realizacji zadania zleconego Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 

„KANIASIATKA” wskazuje, że wykonywanie zadań w sposób i na warunkach określonych w 

umowie zawartej w dniu 9 marca 2007 roku pozwala dać gwarancję ich właściwego wykonania i 

osiągnięcie zaplanowanych rezultatów działań, czyli: 

1. podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, 

2. naukę aktywnego spędzania czasu wolnego, 

3. kształtowanie właściwego zachowania się na obiekcie sportowym, 

4. kształtowanie wytrwałości w dążeniu do mistrzostwa sportowego, 

5. naukę rywalizacji fair play. 

 

Kontrola i ocena realizacji zadania zleconego Polskiemu Związkowi Filatelistów KOŁO GOSTYŃ 

im. Wacława Boratyńskiego wskazuje, że wykonywanie zadań w sposób i na warunkach 

określonych w umowie zawartej w dniu 9 marca 2007 roku pozwala dać gwarancję ich właściwego 

wykonania i osiągnięcie zaplanowanych rezultatów działań, czyli: 

1. rozwój koła, 

2. rozbudzanie zainteresowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

3. poszerzanie wiedzy filatelistycznej, 

4. promocję Gostynia, 

5. współpracę na szczeblu międzynarodowym. 

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono jedną nieprawidłowość. Dokumenty stanowiące wydatki 

ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Gostyniu nie były trwale opisane 

oraz nie wskazano jakiej pozycji kosztorysu realizacji zadania dotyczą poniesione wydatki.            

W wystąpieniu pokontrolnym Nr OSS.3026-22/07 z dnia 14 września 2007 roku ustalono 

następujące działanie – dokumenty stanowiące wydatki ze środków finansowych otrzymanych z 

Urzędu Miejskiego w Gostyniu należy trwale opisywać oraz wskazywać jakiej pozycji kosztorysu 

realizacji  zadania dotyczą poniesione wydatki. O sposobie realizacji wniosku pokontrolnego 

poinformowano Burmistrza Gostynia. 

 

Kontrola i ocena realizacji zadania zleconego Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Kania”         

w Gostyniu wskazuje, że wykonywanie zadań w sposób i na warunkach określonych w umowie 

zawartej w dniu 9 marca 2007 roku pozwala dać gwarancję ich właściwego wykonania i osiągnięcie 

zaplanowanych rezultatów działań, czyli: 

1. podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, 

2. kształtowanie właściwej postawy prozdrowotnej, 

3. naukę aktywnego spędzania czasu wolnego, 

4. kształtowanie właściwego zachowania się na obiekcie sportowym, 

5. kształtowanie wytrwałości w dążeniu do mistrzostwa sportowego, 

6. promocję miasta w czasie meczów wyjazdowych, turniejów, zgrupowań, 

7. naukę rywalizacji fair play. 

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono jedną nieprawidłowość. Dokumenty stanowiące wydatki 

ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Gostyniu nie były trwale opisane 

oraz nie wskazano jakiej pozycji kosztorysu realizacji zadania dotyczą poniesione wydatki.             

W wystąpieniu pokontrolnym Nr OSS.3026-10/07 z dnia 14 września 2007 roku ustalono 

następujące działanie – dokumenty stanowiące wydatki ze środków finansowych otrzymanych z 



Urzędu Miejskiego w Gostyniu należy trwale opisywać oraz wskazywać jakiej pozycji kosztorysu 

realizacji  zadania dotyczą poniesione wydatki. O sposobie realizacji wniosku pokontrolnego 

poinformowano Burmistrza Gostynia. 

 

Kontrola i ocena realizacji zadania zleconego Stowarzyszeniu „Gostyńska Liga Kręglarska” 

wskazuje, że wykonywanie zadań w sposób i na warunkach określonych w umowie zawartej w dniu 

9 marca 2007 roku pozwala dać gwarancję ich właściwego wykonania i osiągnięcie zaplanowanych 

rezultatów działań. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte: 

1. popularyzacja kręglarstwa, 

2. kształtowanie właściwego zachowania się na obiekcie sportowym, 

3. kształtowanie wytrwałości w dążeniu do mistrzostwa sportowego, 

4. naukę rywalizacji fair play. 

 

2. Konkursy ofert w poszczególnych obszarach pożytku publicznego 

 

Dotacje na realizację zadań publicznych przyznawane były w trybie otwartych konkursów ofert. 

Jawny, czytelny i przejrzysty system przyznawania dotacji pozwalał wydatkować środki budżetowe  

z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Konkursy ogłaszane były przez wydziały 

merytoryczne Urzędu Miejskiego w Gostyniu we właściwych sobie obszarach pożytku publicznego 

z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Komunikaty Burmistrza Gostynia o ogłoszeniu 

otwartych konkursów ofert zawierały przede wszystkim zakres informacji określonych w ustawie    

o działalności pożytku publicznego lub w innych przepisach prawnych oraz inne istotne lub 

specyficzne dla danego rodzaju zadania warunki zlecenia. Wszystkie ogłoszenia zamieszczone 

były: 

 

 w Biuletynie Informacji Publicznej, 

 w dzienniku o zasięgu lokalnym, 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, przyjmując zlecenie realizacji zadania 

publicznego, zobowiązały się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych              

w podpisanej wcześniej umowie, natomiast organ administracji publicznej zobowiązał się do 

przekazania odpowiednich środków finansowych w formie dotacji. 

 

W roku 2007 w celu realizacji programu współpracy gminy Gostyń wydziały merytoryczne Urzędu 

Miejskiego w Gostyniu ogłosiły oraz przeprowadziły 26 otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych w różnych sferach pożytku publicznego. 

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych ogłosił konkursy na realizację zadań w następujących 

terminach i dziedzinach: 

 I edycja – 28 grudnia 2006 roku, 

 II edycja – 12 kwietnia 2007 roku, 

 III edycja – 28 maja 2007 roku, 

 IV edycja – 17 lipca 2007 roku. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Tabela nr 1: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń 

Lp. Nazwa zadania 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

wybranych 

ofert 

1 Zorganizowanie i prowadzenie Banku Żywności 1 1 

2 Zorganizowanie i prowadzenie Stacji Socjalnej 1 1 

3 
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w różnych 

dyscyplinach sportu (zagospodarowanie czasu wolnego) 
13 10 

4 Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego 2 2 

5 Działalność kulturalna 10 7 

6 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 8 3 

7 
Udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i prawna dla ofiar 

przemocy z gminy Gostyń 
1 1 

8 

Zorganizowanie wypoczynku zimowego (w czasie ferii) dla dzieci z 

grup ryzyka z gminy Gostyń objętych programem 

socjoterapeutycznym 

0 0 

9 
Prowadzenie klubu młodzieżowego MIX w Gostyniu dla mieszkańców 

z terenu gminy Gostyń jako alternatywy spędzania czasu wolnego 
1 0 

10 
Prowadzenie klubu młodzieżowego VIP w Osowie dla mieszkańców z 

gminy Gostyń jako alternatywy spędzania czasu wolnego 
0 0 

11 

Organizacja i prowadzenie klubu młodzieżowego w Gostyniu dla 

mieszkańców gminy Gostyń jako alternatywy spędzania czasu 

wolnego 

0 0 

12 
Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z grup ryzyka z 

gminy Gostyń 
1 1 

13 
Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Gostyniu dla 

mieszkańców gminy Gostyń 
1 0 

14 
Organizacja wypoczynku letniego (w czasie wakacji) dla dzieci z grup 

ryzyka, objętych socjoterapią z terenu gminy Gostyń 
5 4 

15 
Realizacja zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży szkolnej z terenu gminy Gostyń 
6 5 

16 
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki 

siatkowej (zagospodarowanie czasu wolnego) 
1 1 

17 Organizacja Klubowego Pucharu Świata w kręglarstwie klasycznym 1 1 

18 Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych 2 1 

19 

Organizacja imprez integracyjnych umożliwiających osobom 

niewidomym i niedowidzącym z terenu gminy Gostyń uczestnictwo w 

życiu społecznym, wymianę doświadczeń i przełamywanie barier 

psychicznych 

1 1 

20 Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego 1 1 

21 

Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży w czasie roku szkolnego (poza klubami młodzieżowymi) 

imprezy jednorazowe lub cykliczne (rozwijanie zainteresowań i 

zdolności) 

3 3 

Razem 59 43 

 

 

W ramach omawianych obszarów do Wydziału wpłynęło łącznie 59 ofert, z których 43 rozpatrzono 

pozytywnie, co stanowi 73%. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie poniższych 

zarządzeń Burmistrza Gostynia: 

 Nr 51/07 z dnia 28 lutego 2007 roku, 

 Nr 111/07 z dnia 8 czerwca 2007 roku, 

 Nr 122/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku, 

 Nr 131/07 z dnia 12 lipca 2007 roku, 

 Nr 169/07 z dnia 5 września 2007 roku. 

 

 

 

 

 

 



 
Tabela nr 2: Zbiorcze zestawienie zadań zleconych do realizacji w roku 2007 

Zorganizowanie i prowadzenie Banku 

Żywności 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Zarząd Rejonowy w Gostyniu 

13.000,00 zł - zabezpieczanie podstawowych potrzeb osób 

zagrożonych ubóstwem (pozyskiwanie żywności, 

transport, przechowywanie i dystrybucja wśród 

potrzebujących). 
 
Zorganizowanie i prowadzenie Stacji 

Socjalnej 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Zarząd Rejonowy w Gostyniu 

10.000,00 zł - zabezpieczenie najuboższych mieszkańców gminy 

Gostyń w odzież, meble, sprzęt AGD, sprzęt 

rehabilitacyjny i inne przedmioty codziennego 

użytku). 

 
Prowadzenie szkolenia sportowego 

dzieci i młodzieży w różnych 

dyscyplinach sportu 

(zagospodarowanie czasu wolnego) 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Uczniowski Klub Sportowy 

„KANIASIATKA” 

26.000,00 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie 

piłki siatkowej, 

- udział w turniejach dla grup młodzieżowych w 

zakresie piłki siatkowej, 

- udział w rozgrywkach ligowych w zakresie piłki 

siatkowej. 

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 6.000,00 zł  - udział w Halowych Mistrzostwach Polski 

Juniorów Młodszych w Spale, 

- udział w biegach przełajowych (Poznań, 

Ostrzeszów, Stalowa Wola), 

- udział w zawodach organizowanych na stadionie 

TS Olimpia oraz stadionie olimpijskim we 

Wrocławiu, 

- udział w obozach sportowo – szkoleniowych, 

- udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 

Młodzików, 

- udział w Biegu Maćka oraz Biegu Sylwestrowym.  

Stowarzyszenie „Gostyńska Liga 

Kręglarska” 

2.500,00 zł - organizacja Memoriału im. Józefa Zybera i 

Jarosława Sobierajskiego (udział 137 dzieci i 

młodzieży z jedenastu klubów sportowych). 

Uczniowski Kolarski Klub Sportowy 

„GOSTYŃ” 

3.000,00 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie 

kolarstwa (zajęcia na szosie, torze kartingowym, 

ścieżkach rowerowych, sali gimnastycznej, siłowni, 

basenie). 

Kolarski Klub Sportowy „GOSTYŃ” 29.000,00 zł - szkolenie sportowe (4 razy w tygodniu), 

- organizacja Pucharu Polski w Gostyniu w kategorii 

junior i junior młodszy, 

- organizacja Ogólnopolskich Wyścigów żaka i 

młodzika, 

- organizacja Mistrzostwa Powiatu szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, 

- udział w obozach sportowo – szkoleniowych. 

Uczniowski Klub Sportowy „Kania” 

Gostyń 

47.000,00 zł - treningi w zakresie piłki nożnej w różnych 

kategoriach wiekowych, 

- udział zespołów piłkarskich w różnych kategoriach 

wiekowych w oficjalnych rozgrywkach sportowych, 

- udział w meczach sparingowych i turniejach na 

otwartym boisku i hali, 

- organizacja meczów i turniejów na terenie miasta i 

gminy Gostyń, 

- udział w obozach sportowo – szkoleniowych. 

Automobilklub Leszczyński 2.000,00 zł - szkolenie dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad 

bezpieczeństwa posługiwania się kartingiem, 

- nauka jazdy kartingami po torze. 

Klub Sportowy „START” w Gostyniu 34.200,00 zł - zajęcia treningowe dla dzieci, młodzików, juniorów 

i juniorek młodszych, 

- udział w zgrupowaniach i obozach sportowo – 



szkoleniowych, 

- organizacja i udział w zawodach sportowych 

okręgowych i ogólnopolskich. 

Ognisko Statutowe TKKF „TĘCZA” 5.000,00 zł - zajęcia sportowo – rekreacyjne w sekcji karate dla 

dzieci i młodzieży oraz w sekcji kulturystycznej, 

- organizacja zawodów sportowych (Mistrzostw 

Wielkopolski w wyciskaniu na ławeczce leżąc, 

Mistrzostw Gostynia w wyciskaniu na ławeczce 

leżąc, Mikołajkowego Turnieju karate), 

- udział w zawodach sportowych (Mistrzostwa 

Wielkopolski oraz Mistrzostwa Leszna), 

- udział w obozie sportowo – szkoleniowym. 

Polski Związek Wędkarski Koło 

„HUTNIK” 

3.300,00 zł - szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie 

wędkarstwa, 

- udział adeptów wędkarstwa w zawodach i 

konkurencjach sportowo – rekreacyjnych. 

 

 
Rozwój amatorskiego ruchu 

artystycznego 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra 

Miasta i Gminy Gostyń 

30.000,00 zł - nauka gry na instrumentach, 

- udział muzyków w przeglądach i konkursach, 

- udział w obchodach świąt lokalnych i 

państwowych. 
Chór „Dzwon” 3.000,00 zł - udział w warsztatach muzycznych, 

- udział w obchodach świąt lokalnych i 

państwowych. 

 
Działalność kulturalna Wysokość dotacji Opis zadania 

Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne 6.000,00 zł - wydanie monografii Gostyńskiego Towarzystwa 

Kulturalnego z okazji 50 lecia istnienia. 

Stowarzyszenie Absolwentów, 

Wychowawców i Wychowanków 

Gimnazjum i Liceum w Gostyniu 

3.000,00 zł  - organizacja konkursu językowego dla dzieci i 

młodzieży, 

- organizacja festiwalu piosenki obcojęzycznej, 

- publikacja albumu na temat polsko – francuskich 

związków kulturowych od XIX wieku. 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów Zarząd Rejonowy w 

Gostyniu 

4.100,00 zł - integracja członków związku poprzez udział w 

spotkaniach i uroczystościach kulturalnych. 

Towarzystwo Przyjaciół Gostyńskiej 

Biblioteki Publicznej 

2.500,00 zł - wydanie „Bibliografii Historii Miasta Gostynia”, 

- organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży w 

czasie ferii zimowych i wakacji letnich. 

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki 

Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera 

15.000,00 zł - organizacja II Festiwalu Muzyki Oratoryjnej 

Musica Sacromontana 2007. 

 

Polski Związek Filatelistów im. 

Wacława Boratyńskiego w Gostyniu 

7.500,00 zł - organizacja Krajowej Wystawy Filatelistycznej 

Gostyń 2007, 

- organizacja konkursów plastycznych i wiedzy 

pocztowo – filatelistycznej dla młodzieży, 

- dział w Ogólnopolskim Konkursie 

Filatelistycznym, 

- organizacja Dnia Znaczka. 

Związek Więźniów Politycznych Okresu 

Stalinowskiego oddział w Gostyniu 

1.700,00 zł - utrwalanie więzi patriotyczno – kulturalnej poprzez 

udział członków związku w spotkaniach, 

- udział w obchodach świąt państwowych. 

 
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski „KASIA” 

7.950,00 zł - rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez 

ćwiczenia z zakresu kinezyterapii i hipoterapii. 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

Koło Nr 3 w Gostyniu 

1.100,00 zł  - przeprowadzenie badań poziomu hemoglobiny 

glikozylowanej i konsultacje lekarskie, 

- prelekcja na temat cukrzycy jako choroby XXI 

wieku. 

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie 

Sami” 

7.950,00 zł - integracja członków związku poprzez udział w 

spotkaniach i uroczystościach kulturalnych 



 

 
Udzielanie schronienia oraz pomoc 

terapeutyczna i prawna dla ofiar 

przemocy z gminy Gostyń 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Bonifraterski Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 

5.000,00 zł - pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy, 

- pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy, 

- pomoc prawna dla ofiar przemocy. 

 
Prowadzenie świetlic środowiskowych 

dla dzieci z grup ryzyka z terenu 

gminy Gostyń 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Świetlica Środowiskowa „PROMYKI 

DOBRA” 

5.000,00 zł - organizacja zajęć plastycznych, wychowawczych, 

profilaktycznych i informatycznych, 

- organizacja spotkań, imprez sportowo – 

rekreacyjnych i wycieczek, 

- wydawanie dzieciom posiłków. 

 
Organizacja wypoczynku letniego     

(w czasie wakacji) dla dzieci z grup 

ryzyka, objętych socjoterapią z terenu 

gminy Gostyń 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 3.968,00 zł - obóz sportowy dla dzieci z grup ryzyka w dniach 

30.07-11.08.2007r.(w obozie uczestniczyło 12 dzieci 

z grup ryzyka objętych socjoterapią z gminy Gostyń. 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC 

GOSTYŃ 

10.000,00 zł - obóz dla dzieci z grup ryzyka w Zalesiu k. 

Wadowic w dniach 12.07-18.07.2007r. (w obozie 

uczestniczyło 39 dzieci z grup ryzyka objętych 

socjoterapią z gminy Gostyń). 

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. 

Wincentego a Paulo 

4.100,00 zł - półkolonie dla dzieci z grup ryzyka w dniach 24.06-

01.07.2007r. (w półkolonii uczestniczyło 30 dzieci z 

grup ryzyka objętych socjoterapią z gminy Gostyń). 

Uczniowski Klub Sportowy 

„KANIASIATKA 

1.920,00 zł - obóz sportowy dla dzieci z grup ryzyka w 

Świnoujściu w dniach 17.08-25.08.2007r. (w obozie 

uczestniczyło 16 dzieci z grup ryzyka z gminy 

Gostyń). 

 
Realizacja zorganizowanego 

wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży szkolnej z terenu gminy 

Gostyń 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Świetlica Środowiskowa „PROMYKI 

DOBRA” 

1.505,00 zł - kolonia w Ustce dla dzieci i młodzieży w dniach 

23.06-03.03.2007r. (w kolonii uczestniczyło 42 

dzieci z gminy Gostyń). 

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. 

Wincentego a Paulo 

2.706,00 zł - półkolonie dla dzieci w dniach 24.06-01.07.2007r. 

(w półkoloniach uczestniczyło 92 dzieci z gminy 

Gostyń; zorganizowano wycieczki do Kościana, 

Cichowa, Dębna, zajęcia z końmi, zajęcia na 

basenie). 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC 

GOSTYŃ 

2.977,00 zł - obóz w Zalesiu k. Wadowic w dniach 12.07-

02.08.2007r. ( w obozie uczestniczyło 36 dzieci z 

gminy Gostyń). 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC 

GOSTYŃ 

4.135,00 zł - obóz w Ostrowie w dniach 07.07-28.07.2007r.      

(w obozie uczestniczyło 50 dzieci z gminy Gostyń). 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC 

GOSTYŃ 

620,00 zł - kolonia zuchowa w Zalesiu k. Wadowic w dniach 

18.07-01.08.2007r. (w kolonii uczestniczyło 11 

dzieci z gminy Gostyń). 

 
Prowadzenie szkolenia sportowego 

dzieci i młodzieży w zakresie piłki 

siatkowej (zagospodarowanie czasu 

wolnego) 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Uczniowski Klub Sportowy 

„KANIASIATKA 

7.600,00 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie 

piłki siatkowej, 

- udział w turniejach dla grup młodzieżowych w 

zakresie piłki siatkowej. 



 

 
Organizacja Klubowego Pucharu 

Świata w kręglarstwie klasycznym 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie „Gostyńska Liga 

Kręglarska” 

10.000,00 zł - organizacja Klubowego Pucharu Świata w 

kręglarstwie klasycznym (w pucharze udział wzięło 

28 klubów z 16 państw).                      

 
Organizacja imprez sportowo – 

rekreacyjno - turystycznych 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Klub Strzelectwa Sportowego LOK 

„VIS” 

1.360,00 zł - organizacja zawodów strzeleckich o Puchar 

Burmistrza Gostynia, 

- nauka strzelania z broni pneumatycznej i kulowej. 

 
Organizacja imprez integracyjnych 

umożliwiających osobom niewidomym 

i niedowidzącym z terenu gminy 

Gostyń uczestnictwo w życiu 

społecznym, wymianę doświadczeń i 

przełamywanie barier psychicznych 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Polski Związek Niewidomych Zarząd 

Koła w Gostyniu 

1.000,00 zł - integracja członków związku poprzez udział w 

imprezach integracyjnych. 

 
Rozwój amatorskiego ruchu 

artystycznego 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra 

Miasta i Gminy Gostyń 

7.600,00 zł - nauka gry na instrumentach, 

- udział muzyków w przeglądach i konkursach, 

- udział w obchodach świąt lokalnych/państwowych. 
 

Wolne od nałogów zagospodarowanie 

czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w 

czasie roku szkolnego (poza klubami 

młodzieżowymi) imprezy jednorazowe 

lub cykliczne (rozwijanie 

zainteresowań i zdolności)  

Wysokość dotacji Opis zadania 

Gostyńskie Towarzystwo Historyczne 4.200,00 zł - zorganizowanie konkursów: fotograficznego, 

filmowego i plastycznego dla dzieci i młodzieży z 

terenu gminy Gostyń w celu zainteresowania 

historią, zagospodarowania czasu wolnego a także 

rozwijania zdolności. 

Stowarzyszenie „SZEWA” 9.867,00 zł - treningi w zakresie piłki nożnej w różnych 

kategoriach wiekowych, 

- udział w meczach sparingowych i turniejach, 

- organizacja meczów i turniejów na terenie miasta i 

gminy Gostyń, 

Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie im. 

Ziemi Kaliskiej 

4.933,00 zł - cykl wykładów i warsztatów historycznych dla 

dzieci i młodzieży (zapoznanie z tańcami 

historycznymi, zapoznanie z kowalstwem, nauka 

szycia i skrawania strojów historycznych, nauka 

strzelania z łuku i szermierki). 

 

Biuro Promocji ogłosiło konkursy na realizację zadań w następujących terminach i dziedzinach: 

 I edycja – 26 lutego 2007 roku, 

 II edycja –  16 maja 2007 roku, 

 III edycja – 6 lipca 2007 roku. 

 
Tabela nr 3: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń 

Lp. Nazwa zadania 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

wybranych 

ofert 

1 Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji  1 1 

2 

Realizacja zadań wynikających z Karty Przyjaźni, podpisanej 

pomiędzy Gostyniem a gminami Płaskowyżu Wschodniego Rouen we 

Francji 

1 1 



3 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – promocja lokalnego 

rzemiosła podczas wystawy lub targów za granicą 1 
1(zadanie nie 

zostało 

zrealizowane) 

4 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – promocja lokalnego 

rzemiosła podczas wystawy lub targów w kraju  
0 0 

5 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – zorganizowanie 

Majówki z Końmi 
1 1 

Razem 4 4 

 

W ramach omawianego obszaru do Wydziału wpłynęły 4 oferty, z których 4 rozpatrzono 

pozytywnie, co stanowi 100 %  (przy czym zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój 

gospodarczy – promocja lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów za granicą nie zostało 

zrealizowane a stowarzyszenie dokonało w całości zwrotu dotacji). Środki finansowe zostały 

przekazane na podstawie poniższych zarządzeń Burmistrza Gostynia: 

 Nr 81/07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku, 

 Nr 121/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku, 

 Nr 158/07 z dnia 22 sierpnia 2007 roku, 

 Nr 159/07 z dnia 22 sierpnia 2007 roku. 

 
Tabela nr 4: Zbiorcze zestawienie zadań zleconych do realizacji w roku 2007 

 

Prowadzenie Gminnego Centrum 

Informacji 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Wspierania 

Przedsiębiorczości Powiatu 

Gostyńskiego w Gostyniu 

12.000,00 zł - prowadzenie Gminnego Centrum Informacji, w 

tym: 

- prowadzenie strony GCI z ofertami pracy, 

- bezpłatny dostęp do komputerów i internetu, 

- pomoc osobom bezrobotnym w pisaniu cv i listów 

motywacyjnych, 

- organizacja Forów Gospodarczych poświęconych 

tematyce aktywizacji osób bezrobotnych, 

- bezpłatne szkolenia komputerowe i kursy językowe 

„za grosik”. 

 
Realizacja zadań wynikających z 

Karty Przyjaźni, podpisanej pomiędzy 

Gostyniem a gminami Płaskowyżu 

Wschodniego Rouen we Francji 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie „Dom Europejski” w 

Gostyniu 

4.000,00 zł - wsparcie wyjazdu członków stowarzyszenia, 

młodzieży i samorządowców do Francji, 

- uzgodnienie szczegółów organizacji w Gostyniu II 

Igrzysk Europejskich, 

- prezentacja prac plastycznych młodych gostyńskich 

artystów i uczestników konkursu fotograficzno -

plastycznego przeprowadzonego wśród uczniów 

szkół gostyńskich. 

 
Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy – zorganizowanie 

Majówki z Końmi 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Wspierania 

Przedsiębiorczości Powiatu 

Gostyńskiego w Gostyniu 

7.000,00 zł - w dniu 14 października 2007 r. zorganizowano 

imprezę plenerową „Majówka z Końmi” w tym: 

- zorganizowanie konkursu powożenia, 

- zorganizowanie konkursu skoków przez 

przeszkody, 

- wystawa starego sprzętu rolniczego, 

- występ grupy country. 

 

 

 

 



3. Podsumowanie otwartych konkursów ofert 

 

W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań w 2007 roku organizacje pozarządowe 

oraz inne podmioty uprawnione złożyły łącznie 63 oferty. Przyznano dotacje na realizację 46 ofert; 

16 ofert zostało rozpatrzonych negatywnie; 1 zadanie nie zostało zrealizowane. 

W porównaniu z 2006 rokiem, w którym do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 55 ofert, 

zauważyć można  wzrost liczby złożonych ofert. Przedstawione wyniki obiecująco rokują na 

przyszłość. Widać coraz większe zainteresowanie ze strony organizacji pozarządowych realizacją 

zadań.  

 
Wykres nr 2: Porównanie liczby złożonych ofert na przestrzeni lat 2006 – 2007 

 

 
 

Z analizy informacji przekazanych przez poszczególne wydziały merytoryczne wynika, że 

najwięcej ofert złożono na realizację zadań w obszarach wchodzących w kompetencje Wydziału 

Oświaty i Spraw Społecznych w obszarze kultury i kultury fizycznej. 
 

Wykres nr 3: Wysokość środków finansowych przekazanych w roku 2007 na realizację zadań według poszczególnych obszarów 

 

 
 



Objaśnienia: 

 profilaktyka i pomoc społeczna dotyczy zadań: zorganizowanie i prowadzenie Banku 

Żywności, zorganizowanie i prowadzenie Stacji Socjalnej, 

 ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczy zadań: 

rehabilitacja osób niepełnosprawnych, udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i 

prawna dla ofiar przemocy z gminy Gostyń, prowadzenie świetlic środowiskowych dla 

dzieci z grup ryzyka z gminy Gostyń, organizacja imprez integracyjnych umożliwiających 

osobom niewidomym i niedowidzącym z terenu gminy Gostyń uczestnictwo w życiu 

społecznym, wymianę doświadczeń i przełamywanie barier psychicznych, 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość dotyczy zadania: 

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – zorganizowanie Majówki z Końmi, 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

dotyczy zadań: rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, działalność kulturalna, wolne od 

nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego 

(poza klubami młodzieżowymi) imprezy jednorazowe lub cykliczne (rozwijanie 

zainteresowań i zdolności), prowadzenie Gminnego Centrum Informacji, realizacja zadań 

wynikających z Karty Przyjaźni, podpisanej pomiędzy Gostyniem a gminami Płaskowyżu 

Wschodniego Rouen we Francji, 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dotyczy zadań: prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu (zagospodarowanie czasu 

wolnego), prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej 

(zagospodarowanie czasu wolnego), organizacja Klubowego Pucharu Świata w kręglarstwie 

klasycznym, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, 

 krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży dotyczy zadań: organizacja 

wypoczynku letniego (w czasie wakacji) dla dzieci z grup ryzyka, objętych socjoterapią z 

terenu gminy Gostyń, realizacja zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży szkolnej z terenu gminy Gostyń. 

 

4. Wysokość dotacji przekazanych z budżetu gminy Gostyń na realizację zadań w 2007 roku 

 
Tabela nr 3: Wysokość przekazanych środków finansowych na realizację zadań w 2008 roku 

Lp. Nazwa zadania 
Planowana 

kwota 

Przekazana 

dotacja 

Wykorzystana 

dotacja 

1 
Zorganizowanie i prowadzenie Banku Żywności 

13.000,00 zł 13.000,00 zł 12.951,46 zł 

2 
Zorganizowanie i prowadzenie Stacji Socjalnej 

10.000,00 zł 10.000,00 zł 9.984,62 zł 

3 
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w różnych 

dyscyplinach sportu (zagospodarowanie czasu wolnego) 
158.000,00 zł 158.000,00 zł 152.635,50 zł 

4 
Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego 

33.000,00 zł 33.000,00 zł 33.000,00 zł 

5 
Działalność kulturalna 

39.800,00 zł 39.800,00 zł 39.696,00 zł 

6 
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

17.000,00 zł 17.000,00 zł 16.936,53 zł 

7 
Udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i prawna dla ofiar 

przemocy z gminy Gostyń 
5.000,00 zł 5.000,00 zł 5.000,00 zł 

8 

Zorganizowanie wypoczynku zimowego (w czasie ferii) dla dzieci z 

grup ryzyka z gminy Gostyń objętych programem 

socjoterapeutycznym 

10.000,00 zł -------- -------- 

9 

Prowadzenie klubu młodzieżowego MIX w Gostyniu dla 

mieszkańców z terenu gminy Gostyń jako alternatywy spędzania 

czasu wolnego 

13.000,00 zł -------- -------- 

10 
Prowadzenie klubu młodzieżowego VIP w Osowie dla mieszkańców z 

gminy Gostyń jako alternatywy spędzania czasu wolnego 
13.000,00 zł -------- -------- 

11 

Organizacja i prowadzenie klubu młodzieżowego w Gostyniu dla 

mieszkańców gminy Gostyń jako alternatywy spędzania czasu 

wolnego 

13.000,00 zł -------- -------- 



12 
Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z grup ryzyka z 

gminy Gostyń 
5.000,00 zł 5.000,00 zł 5.000,00 zł 

13 
Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Gostyniu dla 

mieszkańców gminy Gostyń 
30.000,00 zł -------- -------- 

14 
Organizacja wypoczynku letniego (w czasie wakacji) dla dzieci z grup 

ryzyka, objętych socjoterapią z terenu gminy Gostyń 
50.000,00 zł 19.988,00 zł 19.738,00 zł 

15 
Realizacja zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży szkolnej z terenu gminy Gostyń 
15.000,00 zł 11.943,00 zł 11.943,00 zł 

16 
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki 

siatkowej (zagospodarowanie czasu wolnego) 
7.600,00 zł 7.600,00 zł 7.600,00 zł 

17 
Organizacja Klubowego Pucharu Świata w kręglarstwie klasycznym 

10.000,00 zł 10.000,00 zł 10.000,00 zł 

18 
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych 

4.000,00 zł 1.360,00 zł 1.360,00 zł 

19 

Organizacja imprez integracyjnych umożliwiających osobom 

niewidomym i niedowidzącym z terenu gminy Gostyń uczestnictwo w 

życiu społecznym, wymianę doświadczeń i przełamywanie barier 

psychicznych 

1.000,00 zł 1.000,00 zł 880,05 zł 

20 
Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego 

7.600,00 zł 7.600,00 zł 7.600,00 zł 

21 

Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży w czasie roku szkolnego (poza klubami młodzieżowymi) 

imprezy jednorazowe lub cykliczne (rozwijanie zainteresowań i 

zdolności) 

19.000,00 zł 19.000,00 zł 18.139,32 zł 

22 
Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji  

12.000,00 zł 12.000,00 zł 12.000,00 zł 

23 

Realizacja zadań wynikających z Karty Przyjaźni, podpisanej 

pomiędzy Gostyniem a gminami Płaskowyżu Wschodniego Rouen we 

Francji 

4.000,00 zł 4.000,00 zł 4.000,- zł 

24 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – promocja lokalnego 

rzemiosła podczas wystawy lub targów za granicą 
4.000,00 zł 4.000,00 zł 

nie 

zrealizowano 

25 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – promocja lokalnego 

rzemiosła podczas wystawy lub targów w kraju  
2.500,00 zł -------- -------- 

26 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – zorganizowanie 

Majówki z Końmi 
7.000,00 zł 7.000,00 zł 7.000,00 zł 

 

 

5. Komisja Opiniująca 

  

Komisja Opiniująca została powołana Zarządzeniem Nr 33/07 Burmistrza Gostynia z dnia 7 lutego 

2007 roku w sprawie powołania składu Komisji Opiniującej na 2007 rok oraz regulaminu jej pracy. 

 

Skład osobowy Komisji Opiniującej: 

1. Burkiewicz Łukasz                 

2. Gubańska Katarzyna             

3. Dudek Andrzej                 

4. Kamiński Zdzisław               

5. Karolczak Zenon                    

6. Maćkowiak Łucja                     

7. Nowicki  Jerzy                      

8. Starosta Andrzej                  

 

W roku 2007 roku odbyło się 10 spotkań Komisji Opiniującej w następujących terminach: 

 15 lutego 2007 roku, 

 23 lutego 2007 roku, 

 16 kwietnia 2007 roku, 

 7 maja 2007 roku, 

 25 maja 2007 roku, 

 29 maja 2007 roku, 

 21 czerwca 2007 roku, 

 5 lipca 2007 roku, 



 14 sierpnia 2007 roku, 

 27 sierpnia 2007 roku. 

 

 

6. Nowe zarządzenia Burmistrza Gostynia 

 

Dążąc do uregulowania zasad różnych form współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

Burmistrz Gostynia podpisał następujące zarządzenia: 

 

1. Nr 101/07 z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia dla Urzędu Miejskiego           

w Gostyniu na 2007 rok planu kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 

2. Nr 104/07 z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia Instrukcji wyboru oraz 

finansowania lub dofinansowania  zadań publicznych, zlecanych organizacjom 

pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

 

Powyższe zarządzenia przekazano do realizacji wydziałom merytorycznym, które współpracują  

z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. PODSUMOWANIE 

 

 Program współpracy Gminy Gostyń na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie jest dokumentem naszego samorządu, który w szerokim zakresie 

ujmuje finansowe i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi a także 

kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków. Wprowadzenie jako niezbędnych informacji 

priorytetów realizacji zadań przyczynia się z kolei do realizacji przejrzystości działań 

samorządu. 

 

 Na konkursy dotyczące realizacji zadań gminy Gostyń w 2007 roku oferty złożyły 63 

organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione, z czego pozytywnie rozpatrzono 46 

ofert. 

Najwięcej ofert złożono na realizację zadań w obszarach wchodzących w kompetencje 

Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w dziedzinie kultury i kultury fizycznej. 

 

 W roku 2007 w ramach wspierania oraz powierzania realizacji zadań publicznych Urząd 

Miejski  w Gostyniu przekazał organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym  

w sferze pożytku publicznego dotacje w wysokości 382.291,- zł.  

W formie powierzania zlecono 1 zadanie. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w 

wysokości 12.000,00 zł. 

Pozostałe zadania przekazano do realizacji w formie wspierania. Na ten cel przeznaczono środki 

finansowe w wysokości 370.291,00 zł. 

 

 

 

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/07 Burmistrza Gostynia z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie 

zatwierdzenia dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2007 rok planu kontroli i oceny realizacji 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego, dokonano kontroli i oceny realizacji zadania, biorąc pod uwagę: stan realizacji 

zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania 

środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. 

Przeprowadzono kontrolę i ocenę realizacji zadań publicznych zleconych: Uczniowskiemu 

Klubowi Sportowemu „Jedynka” w Gostyniu, Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w 

Gostyniu, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „KANIASIATKA” w Gostyniu, Polskiemu 

Związkowi Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu, Uczniowskiemu Klubowi 

Sportowemu „Kania” w Gostyniu i Stowarzyszeniu „Gostyńska Liga Kręglarska”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Gostyniu 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
 

ul. Wrocławska 256 
63-800 Gostyń 

tel. 0655752170 

e-mail: kgubanska@um.gostyn.pl 
www.gostyn.pl 


