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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 2008 

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.  
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3. Program Współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi na 2008 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 2007 roku. Po przeprowadzeniu 

konsultacji z wydziałami merytorycznymi, a także uwzględniając propozycje organizacji 

pozarządowych, przygotowano i wdrożono Uchwałę Nr XV/130/07 Rady Miejskiej w Gostyniu                  

z dnia 26 października 2007 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Gostyń na 

rok 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy              

z dnia 24 kwietnia 2003 roku 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 2008 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 505.987,00 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 493.987,00 zł. 

 

 
Wykres nr 1: Podział zadań zlecanych przez gminę Gostyń 

 

Opracowanie: źródło własne 
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Wykres nr 2: Porównanie wysokości środków finansowych przekazanych przez gminę Gostyń w roku 2007 i 2008 

 

Opracowanie: źródło własne 

 

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 301/08 Burmistrza Gostynia z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie 

zatwierdzenia dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2008 rok planu kontroli i oceny realizacji 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku 

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

efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków 

publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach 

prawa i postanowieniach umowy. 

 

Przeprowadzono kontrolę i ocenę realizacji zadań publicznych zleconych: Stowarzyszeniu Kolarski 

Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu, Stowarzyszeniu Klub Sportowy „START” w Gostyniu, 

Stowarzyszeniu Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gostyniu, 

Stowarzyszeniu „Szewa” w Gostyniu, Stowarzyszeniu Kulturalnemu Orkiestra Dęta Miasta                   

i Gminy w Gostyniu, Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”                  

w Gostyniu oraz Stowarzyszeniu „PARITES” w Gostyniu. 
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Kontrola i ocena realizacji zadania zleconego Stowarzyszeniu Kolarski Klub Sportowy „Gostyń”          

w Gostyniu w sposób i na warunkach określonych w umowie pozwala dać gwarancję ich 

właściwego wykonania i osiągnięcie zaplanowanych rezultatów działań: 

1. popularyzację kolarstwa, 

2. kształtowanie właściwego zachowania się na szosie, 

3. kształtowanie wytrwałości w dążeniu do mistrzostwa sportowego, 

4. naukę rywalizacji fair play, 

5. podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, 

6. kształtowanie właściwej postawy prozdrowotnej, 

7. naukę aktywnego spędzania czasu wolnego, 

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

 

Przeprowadzona kontrola wskazuje, że wykonywanie zadań przez Stowarzyszenie Klub Sportowy 

„START” w Gostyniu w sposób i na warunkach określonych w umowie  pozwala dać gwarancję 

ich właściwego wykonania i osiągnięcie zaplanowanych rezultatów działań, czyli: 

1. popularyzację kręglarstwa i tenisa stołowego, 

2. kształtowanie właściwego zachowania się na obiekcie sportowym, 

3. kształtowanie wytrwałości w dążeniu do mistrzostwa sportowego, 

4. naukę rywalizacji fair play, 

5. podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, 

6. kształtowanie właściwej postawy prozdrowotnej, 

7. naukę aktywnego spędzania czasu wolnego, 

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

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono jedną nieprawidłowość. W dokumentach, które 

stanowiły wydatki ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Gostyniu nie 

wskazano jakiej pozycji kosztorysu realizacji zadania dotyczą poniesione wydatki.   

W wystąpieniu pokontrolnym Nr OSS.3026-9/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku ustalono 

następujące działanie – w dokumentach stanowiących wydatki ze środków finansowych 

otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Gostyniu należy wskazywać jakiej pozycji kosztorysu 

realizacji  zadania dotyczą poniesione wydatki. O sposobie realizacji wniosku pokontrolnego 

stowarzyszenie poinformowało Burmistrza Gostynia. 

 

Przeprowadzona kontrola wskazuje, że wykonywanie zadań przez Stowarzyszenie Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gostyniu w sposób i na warunkach 

określonych w umowie  pozwala dać gwarancję ich właściwego wykonania i osiągnięcie 

zaplanowanych rezultatów działań, czyli: 

1. organizację spotkania z okazji Święta Kobiet (marzec 2008r.), 

2. organizację Świętogórskiego Spotkania Seniorów (maj 2008r.), 

3. organizację spotkania z okazji Dnia Seniora (październik 2008r.), 

4. organizację spotkania opłatkowego (grudzień 2008r.). 

 

Przeprowadzona kontrola wskazuje, że wykonywanie zadań przez Stowarzyszenie „Szewa”                 

w Gostyniu wskazuje, że w sposób i na warunkach określonych w umowie  pozwala dać gwarancję 

ich właściwego wykonania i osiągnięcie zaplanowanych rezultatów działań, czyli: 

1. popularyzację piłki nożnej, 

2. kształtowanie właściwego zachowania się na obiekcie sportowym, 

3. kształtowanie wytrwałości w dążeniu do mistrzostwa sportowego, 

4. naukę rywalizacji fair play, 

5. podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, 

6. kształtowanie właściwej postawy prozdrowotnej, 

7. naukę aktywnego spędzania czasu wolnego, 

8. promocję miasta w czasie meczów wyjazdowych, turniejów, zgrupowań. 
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W toku prowadzonej kontroli ustalono dwie nieprawidłowości: 

- przedstawione dokumenty stanowiące wydatki ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu 

Miejskiego w Gostyniu nie były opisane „zapłacono ze środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego 

w Gostyniu”, 

- w przedstawionych dokumentach stanowiących wydatki ze środków finansowych otrzymanych            

z Urzędu Miejskiego w Gostyniu nie wskazano, jakiej pozycji kosztorysu realizacji zadania dotyczą 

poniesione wydatki.  

W wystąpieniu pokontrolnym Nr OSS.3026-10/08 z dnia 10 września 2008 roku ustalono 

następujące działania –  trwale opisać dokumenty stanowiące wydatki ze środków finansowych 

otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Gostyniu; w dokumentach stanowiących wydatki ze środków 

finansowych otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Gostyniu należy wskazywać jakiej pozycji 

kosztorysu realizacji zadania dotyczą poniesione wydatki. O sposobie realizacji wniosku 

pokontrolnego stowarzyszenie poinformowało Burmistrza Gostynia. 

 

Przeprowadzona kontrola wskazuje, że wykonywanie zadań przez Stowarzyszenie Kulturalne 

Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń w sposób i na warunkach określonych w umowie  pozwala 

dać gwarancję ich właściwego wykonania i osiągnięcie zaplanowanych rezultatów działań: 

1. podnoszenie poziomu wykształcenia muzycznego członków orkiestry, 

2. nauka gry adeptów chcących wstąpić w szeregi orkiestry, 

3. udział w obchodach świąt lokalnych i państwowych i promocja miasta, 

4. zagospodarowanie czasu wolnego. 

 

Przeprowadzona kontrola wskazuje, że wykonywanie zadań przez Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” w Gostyniu w sposób i na warunkach określonych             

w umowie pozwala dać gwarancję ich właściwego wykonania i osiągnięcie zaplanowanych 

rezultatów działań: 

1. organizację zajęć manualnych, plastycznych, muzycznych, gier i zabaw, 

2. organizację jubileuszu powstania 15 lecia stowarzyszenia, 

3. organizację IX Spartakiady dla Osób Niepełnosprawnych, 

4. organizację III Halowej Spartakiady dla Osób Niepełnosprawnych.  

 

Przeprowadzona kontrola wskazuje, że wykonywanie zadań przez Stowarzyszenie „PARITES”              

w Gostyniu w sposób i na warunkach określonych w umowie pozwala dać gwarancję ich 

właściwego wykonania i osiągnięcie zaplanowanych rezultatów działań: 

1. organizację zajęć socjoterapeutycznych, 

2. organizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

3. organizację szkoleń. 

 

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, 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 
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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 2008 w celu realizacji programu współpracy gminy Gostyń wydziały merytoryczne Urzędu 

Miejskiego w Gostyniu ogłosiły oraz przeprowadziły 38 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 – 7 grudnia 2007 roku, 

 II edycja – 22 lutego 2008 roku, 

 III edycja – 27 marca 2008 roku, 

 IV edycja – 27 maja 2008 roku, 

 V edycja – 25 czerwca 2008 roku, 

 VI edycja – 13 sierpnia 2008 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) 
9 8 

4 Organizacja imprez sportowo – rekreacyjno – turystycznych 6 6 

5 Organizacja Indywidualnego Pucharu Świata Juniorów 1 1 

6 Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego 2 2 

7 
Działalność kulturalna 

13 
10 (1 zadanie 

nie zostało 

zrealizowane) 

8 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 16 6 

9 
Udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i prawna dla 

ofiar przemocy z gminy Gostyń 
1 1 

10 
Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z grup ryzyka                

z gminy Gostyń 
1 1 

11 
Utworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Gostyń 
0 0 

12 

Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci                       

i młodzieży w czasie roku szkolnego poprzez rozwijanie 

zainteresowań i zdolności 

2 0 

13 
Organizacja VIII Turnieju Miast o Puchar Burmistrza Gostynia                 

w kręglarstwie klasycznym 
1 1 

14 Organizacja Międzynarodowego Turnieju Kręglarskiego 1 1 

15 
Organizacja X Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Andrzeja 

Juskowiaka 
1 1 

16 Organizacja wycieczek rowerowych po gminie Gostyń i okolicy 1 1 

17 
Organizacja Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego w kategorii 

żak 
1 1 

18 Organizacja cyklu spotkań ze znanymi Gostynianami 1 1 

19 
Zorganizowanie debaty publicznej z udziałem przedstawicieli 

samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych 
1 1 

20 
Organizacja zlotu grup rekonstrukcyjnych „Militarna strefa 

Gostyń” 
1 1 

21 
Organizacja wystawy fotograficznej na temat Gostynia i 

Gostynian 
1 1 

22 
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjno – turystycznych                         

w zakresie wędkarstwa 
2 2 

23 
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjno – turystycznych                       

w zakresie strzelectwa 
1 1 

24 Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego 1 1 
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25 

Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjno – turystycznych                   

w okresie ferii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostyń 

pozostających w miejscu zamieszkania 

0 0 

26 

Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci                       

i młodzieży w czasie roku szkolnego poprzez rozwijanie 

zainteresowań i zdolności 

2 2 

27 
Utworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Gostyń 
1 1 

28 
Organizacja wypoczynku letniego (w czasie wakacji) dla dzieci              

z grup ryzyka, objętych socjoterapią z terenu gminy Gostyń 5 
5 (1 zadanie nie 

zostało 

zrealizowane) 

29 
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Gostyń 7 
7 (2 zadania nie 

zostały 

zrealizowane) 

30 

Organizacja wypoczynku letniego (w czasie wakacji) dla dzieci             

i młodzieży z terenu gminy Gostyń z Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych 

1 1 

31 
Organizacja Memoriału im. Andrzeja Twardowskiego                             

w kręglarstwie klasycznym 
0 0 

32 
Działalność Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

okresie jesienno – zimowym w roku akademickim 2008/2009 
1 1 

33 
Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjno – turystycznych dla 

osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gostyń 
1 1 

Razem 84 68 

 

W ramach omawianych obszarów do Wydziału wpłynęły łącznie 84 oferty, z których 68 

rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 81% (przy czym 1 zadanie z zakresu działalności kulturalnej,            

1 zadanie z zakresu organizacji wypoczynku letniego (w czasie wakacji) dla dzieci z grup ryzyka, 

objętych socjoterapią z terenu gminy Gostyń oraz 2 zadania z zakresu organizacji wypoczynku 

letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostyń nie zostały zrealizowane). 

 

Środki finansowe zostały przekazane na podstawie poniższych zarządzeń Burmistrza Gostynia: 

 Nr 239/08 z dnia 18 stycznia 2008 roku, 

 Nr 241/08 z dnia 23 stycznia 2008 roku, 

 Nr 279/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku, 

 Nr 297/08 z dnia 26 maja 2008 roku, 

 Nr 320/08 z dnia 2 lipca 2008 roku, 

 Nr 344/08 z dnia 26 sierpnia 2008 roku, 

 Nr 371/08 z dnia 8 października 2008 roku. 

 
Tabela nr 2: Zbiorcze zestawienie zadań zleconych do realizacji w roku 2008 

Zorganizowanie i prowadzenie Banku 

Żywności 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 

Zarząd Rejonowy w Gostyniu 

15.000,00 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 

12.000,00 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” 

35.500,00 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie 

piłki siatkowej, 

- udział w turniejach dla grup młodzieżowych                  
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w zakresie piłki siatkowej, 

- udział w rozgrywkach ligowych w zakresie piłki 

siatkowej. 

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 8.000,00 zł  - udział w Halowych Mistrzostwach Polski 

Juniorów w Spale, 

- udział w biegach przełajowych (Poznań, 

Ostrzeszów, Kwidzyń), 

- udział w obozach sportowo – szkoleniowych, 

- udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 

Młodzików, 

- udział w Biegu Maćka, biegach organizowanych 

podczas maratonu w Poznaniu oraz biegach 

organizowanych z okazji Dnia Niepodległości. 

Stowarzyszenie „Szewa” 16.000,00 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. 

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” 31.000,00 zł - szkolenie sportowe, 

- organizacja i udział w zawodach, 

- udział w obozach sportowo – szkoleniowych. 

Uczniowski Klub Sportowy „Kania” 

Gostyń 

50.000,00 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. 

Stowarzyszenie Klub Sportowy 

„START” w Gostyniu 

35.500,00 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 Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej „TĘCZA” 

6.000,00 zł - zajęcia sportowo – rekreacyjne w sekcji karate dla 

dzieci i młodzieży oraz w sekcji kulturystycznej, 

- organizacja zawodów sportowych (Mistrzostw 

Gostynia w Wyciskaniu na Ławeczce Leżąc, 

Mikołajkowego Turnieju Karate), 

- udział w zawodach sportowych, 

- udział w obozie sportowo – szkoleniowym. 

 
Organizacja imprez sportowo – 

rekreacyjno - turystycznych 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie „Gostyńska Liga 

Kręglarska” 

6.200,00 zł - organizacja XIV edycji Gostyńskiej Ligi 

Kręglarskiej, 

- organizacja VII Turnieju Miast o Puchar 

Burmistrza Gostynia, 

- organizacja Drużynowych i Indywidualnych 

Mistrzostw Polski Rekreacji Ruchowej, 

- organizacja VII Memoriału im. Józefa 

Sobierajskiego w kręglarstwie klasycznym. 

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

bezpieczeństwa posługiwania się kartingiem, 

- nauka jazdy kartingami po torze. 

Gostyński Klub Rowerowy „Cyklista” 600,00 zł - organizacja rajdów rowerowych do Dzięczyny, 

Siedmiodrogowa i Dębca. 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 

w Gostyniu 

600,00 zł - udział w zawodach sportowych uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów w takich dyscyplinach, 

jak: lekka atletyka, biegi przełajowe, tenis stołowy, 

piłka nożna i siatkowa, unihokej, warcaby, szachy. 
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Stowarzyszenie „DOM EUROPEJSKI” 600,00 zł - organizacja imprezy sportowo – turystycznej „Ruch 

rzeźbi umysł i jednoczy ludzi”. Impreza 

przygotowana dla mieszkańców gminy z okazji II 

Igrzysk Europejskich, 

- w zawodach sportowych wzięły udział takie ekipy, 

jak: Gostyń, Luboń, Łotwa i Francja. 

Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej „TĘCZA” 

5.000,00 zł - organizacja w dniach 15-16.03.2008r. XXVII 

Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn w Wyciskaniu 

Sztangi Leżąc. 

 
Organizacja Indywidualnego Pucharu 

Świata Juniorów 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Klub Sportowy 

„START” w Gostyniu 

15.000,00 zł - organizacja w dniach 08-10.02.2008r. 

Indywidualnego Pucharu Świata Juniorów. 

 
Rozwój amatorskiego ruchu 

artystycznego 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra 

Dęta Miasta i Gminy Gostyń 

38.000,00 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 

Stowarzyszenie Absolwentów, 

Wychowawców i Wychowanków 

Gimnazjum i Liceum w Gostyniu 

2.000,00 zł  - organizacja imprez: Festiwalu Piosenki 

Obcojęzycznej „Piosenka nie zna granic”, konkursu 

językowego „Znać język obcy, to tak jakby mieć 

dwa serca”, konkursu matematyczno – 

przyrodniczego „Ścisłe jest piękne”. 

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 

1.500,00 zł - organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży                 

w czasie ferii zimowych i wakacji letnich (konkurs 

plastyczny „Gostyń w przyszłości”, konkurs 

ankietowy „Gostyń ma 730 lat”, konkurs plastyczny 

„Ilustracje do książek kawalerów orderu uśmiechu”, 

konkurs ankietowy „Order uśmiechu – 40 lat”. 

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki 

Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera 

30.000,00 zł - organizacja III Festiwalu Muzyki Oratoryjnej 

Musica Sacromontana 2008. 

Polski Związek Filatelistów im. 

Wacława Boratyńskiego w Gostyniu 

5.500,00 zł - organizacja wystawy z okazji 730 rocznicy miasta 

Gostynia, 

- organizacja wystawy z okazji 100 rocznicy urodzin 

Wacława Boratyńskiego, 

- organizacja konkursów plastycznych i wiedzy 

pocztowo – filatelistycznej dla młodzieży, 

- udział w Ogólnopolskim Konkursie 

Filatelistycznym, 

- organizacja Dnia Znaczka. 

Gostyńskie Towarzystwo Historyczne 1.500,00 zł - organizacja imprezy „Szyfry i historia” – 

31.05.2008r., 

- zabawa przeznaczona była dla młodzieży od II 

klasy gimnazjum do klasy maturalnej, 

- zabawa polegała na wykazaniu się przez 

uczestników znajomością historii i topografii 

Gostynia. 

Stowarzyszenie Absolwentów, 

Wychowawców i Wychowanków 

Gimnazjum i Liceum w Gostyniu 

1.500,00 zł - wydanie okolicznościowej publikacji „Liceum 

Ziemi Gostyńskiej – przeszłość i teraźniejszość”. 

Stowarzyszenie „DOM EUROPEJSKI” 1.500,00 zł - wydanie okolicznościowej broszury i publikacji 

multimedialnej z okazji 10 rocznicy stowarzyszenia  

i II Igrzysk Europejskich. 

Fundacja „Miejsce Moje” 3.400,00 zł - wydanie publikacji: filmu i prezentacji 

multimedialnej na temat gostyńskiej fary.  
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Rehabilitacja osób niepełnosprawnych Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski „KASIA” 

7.600,00 zł - rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez 

ćwiczenia z zakresu kinezyterapii i hipoterapii. 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

Koło Nr 3 w Gostyniu 

1.200,00 zł  - organizacja obchodów Światowego Dnia Walki             

z Cukrzycą”, 

 - przeprowadzenie badań profilaktycznych poziomu 

cukru we krwi, 

- prelekcja na temat wczesnego wykrywania 

cukrzycy i nietolerancji glukozy. 

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie 

Sami” 

7.600,00 zł - zajęcia dla osób niepełnosprawnych (plastyczne, 

muzyczne,  kulinarne, gry i zabawy sprawnościowe 

oraz intelektualne), 

- udział w turnusie rehabilitacyjnym, 

- udział w zawodach sportowych.  

Polski Związek Niewidomych Zarząd 

Koła w Gostyniu 

1.000,00 zł - organizacja pikniku integracyjnego dla osób 

niewidomych i niedowidzących. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w 

Piaskach 

1.100,00 zł - aktywizacja ruchowa osób niepełnosprawnych, 

- rehabilitacja podczas zajęć na basenie. 

Stowarzyszenie „Ja Też Pomagam” 500,00 zł - aktywizacja ruchowa osób niepełnosprawnych, 

- rehabilitacja podczas zajęć na basenie. 

 
Udzielanie schronienia oraz pomoc 

terapeutyczna i prawna dla ofiar 

przemocy z gminy Gostyń 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Bonifraterski Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

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” 

6.000,00 zł - organizacja zajęć plastycznych, wychowawczych, 

profilaktycznych i informatycznych, 

- organizacja spotkań, imprez sportowo – 

rekreacyjnych i wycieczek, 

- wydawanie dzieciom posiłków. 

 
Organizacja VIII Turnieju Miast o 

Puchar Burmistrza Gostynia                 

w kręglarstwie klasycznym 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie „Gostyńska Liga 

Kręglarska” 

1.000,00 zł - organizacja VIII Turnieju Miast o Puchar 

Burmistrza Gostynia w kręglarstwie klasycznym 

(udział 81 uczestników z 8 miast). 

 
Organizacja Międzynarodowego 

Turnieju Kręglarskiego 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Klub Sportowy 

„START” w Gostyniu 

4.500,00 zł - organizacja Międzynarodowego Turnieju 

Kręglarskiego w dniach 16-17.08.2008r. 

 
Organizacja X Turnieju Piłki Nożnej 

o Puchar Andrzeja Juskowiaka 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Uczniowski Klub Sportowy „Kania” 

Gostyń 

4.000,00 zł - organizacja w dniu 14.06.2008r. X Turnieju Piłki 

Nożnej o Puchar Andrzeja Juskowiaka z udziałem 

młodzieżowych drużyn Wielkopolski. 

 
Organizacja wycieczek rowerowych 

po gminie Gostyń i okolicy 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Gostyński Klub Rowerowy „Cyklista” 2.500,00 zł - organizacja rajdów rowerowych w dniach 

02.08.2008r. (Gostyń – Poniec), 03.08.2008r. 

(Krobia, Pępowo, Pogorzela, Borek, Gostyń), 

15.08.2008r. (Rawicz, Leszno, Kościan, Gostyń), 

30.08.2008r. (Gostyń, Piaski, Pogorzela), 

31.08.2008r (Śrem, Jarocin, Krotoszyn).  
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Organizacja Ogólnopolskiego 

Wyścigu Kolarskiego w kategorii żak 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Kolarski Klub Sportowy „GOSTYŃ” 1.000,00 zł - organizacja Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego 

w kategorii żak w dniu 11.05.2008r. (trasa Dusina, 

Daleszyn, Osowo, Stary Gostyń).  

 
Organizacja cyklu spotkań ze 

znanymi Gostynianami 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Fundacja „Miejsce Moje” 4.000,00 zł - organizacja cyklu spotkań ze znanymi 

Gostynianami (Andrzejem Juskowiakiem w dniu 

6.07.2008r., Magdaleną Borowiak w dniu 

25.07.2008r., Zbigniewem Urbańskim w dniu 

19.09.2008r., Pawłem Wasielewskim w dniu 

16.10.2008r., Agatą Marciniak w dniu 17.10.2008r., 

Markiem Picz w dniu 1.12.2008r). 

 
Zorganizowanie debaty publicznej z 

udziałem przedstawicieli samorządu, 

biznesu i organizacji pozarządowych 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Fundacja „Miejsce Moje” 2.000,00 zł - zorganizowanie debaty publicznej z udziałem 

przedstawicieli samorządu, biznesu i organizacji 

pozarządowych w dniu 13 listopada 2008 roku. 

 
Organizacja zlotu grup 

rekonstrukcyjnych „Militarna strefa 

Gostyń” 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji 

Historycznych Wojsk II Rzeczpospolitej 

„Odwach” 

15.000,00 zł - organizacja zlotu grup rekonstrukcyjnych 

„Militarna strefa Gostyń”: 

- 11.07.2008r. (apel rozpoczynający zlot, pokazy w 

centrum Gostynia), 

- 12.07.2008r. (inscenizacja z września 1039 roku, 

pokaz pojazdów, inscenizacja Europa Zachodnia 

1944, inscenizacja Europa Wschodnia 1944, 

inscenizacja Włochy 1945, koncert, pokaz 

pirotechniczny), 

- 13.07.2008r. (przejazd kolumny motorowej na 

trasie Podrzecze – Piaski – Gostyń, wystawa sprzętu 

historycznego, apel kończący zlot). 

 
Organizacja wystawy fotograficznej 

na temat Gostynia i Gostynian 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Absolwentów, 

Wychowawców i Wychowanków 

Gimnazjum i Liceum w Gostyniu 

2.500,00 zł - wystawa fotograficzna „Gostyń i gostynianie na 

starej fotografii” w dniach 30.05-06.06.2008r. 

 
Organizacja imprez sportowo – 

rekreacyjno – turystycznych                         

w zakresie wędkarstwa 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Polski Związek Wędkarski Koło 

„HUTNIK” w Gostyniu 

1.000,00 zł - szkolenie teoretyczne w zakresie wędkarstwa, 

- szkolenie praktyczne w zakresie wędkarstwa, 

- wycieczka do ośrodka zarybieniowego, 

- organizacja festynu wędkarskiego. 

Polski Związek Wędkarski Koło 

GOSTYŃ – MIASTO 

2.000,00 zł - organizacja Pucharu 60 lecie koła, 

- organizacja Dnia Dziecka. 

 
Organizacja imprez sportowo – 

rekreacyjno – turystycznych                       

w zakresie strzelectwa 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Klub Strzelectwa Sportowego LOK w 

Gostyniu 

1.500,00 zł - nauka strzelania dla dzieci i młodzieży w dniach 

25.05.2008r., 21.06.2008r., 13.07.2008r., 

24.08.2008r. 
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Organizacja Ogólnopolskiego 

Turnieju Tańca Towarzyskiego 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Szkoła Tańca Desperado 2.000,00 zł - organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 

Towarzyskiego (z udziałem tancerzy z Gostynia, 

Żagania, Leszna, Tomaszowa Mazowieckiego, 

Poznania, Kalisza, Wrocławia, Rawicza, Piły, Łodzi 

i Głogowa). 

 
Wolne od nałogów zagospodarowanie 

czasu wolnego dla dzieci   i młodzieży 

w czasie roku szkolnego poprzez 

rozwijanie zainteresowań i zdolności 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Kupców Ziemi 

Gostyńskiej 

4.000,00 zł - organizacja w dniu 7.12.2008r. festynu 

„Piernikowe Święto” (występy artystyczne dzieci, 

loteria fantowa, występy zaproszonych gości, 

ubieranie choinki). Zysk z imprezy przekazany został 

Zespołowi Szkół Specjalnych w Brzeziu. 

Szkoła Tańca Desperado 3.840,00 zł - organizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży 

z terenu gminy Gostyń w 4 grupach (dziecięcej 

wtorki g. 17:00 i poniedziałki g.18:30, młodzieżowej 

środy g. 16:00 i piątki g. 18:20 , dziecięcej wtorki 

g.18:20 i poniedziałki g. 16:00, zaawansowanej 

poniedziałki g.17:15, środy g.17:00 i piątki g. 17:00. 

 
Utworzenie i prowadzenie świetlicy 

socjoterapeutycznej dla dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych z 

terenu gminy Gostyń 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie „PARITES” 13.460,00 zł - organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci          

i młodzieży, 

- organizacja zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego, 

- organizacja szkoleń. 

 
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” 1.642,00 zł - obóz sportowy w Rewalu dla dzieci z grup ryzyka 

w dniach 13.08-23.08.2008r. (w obozie 

uczestniczyło 7 dzieci z grup ryzyka objętych 

socjoterapią z gminy Gostyń). 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC 

GOSTYŃ 

10.234,00 zł - obóz dla dzieci z grup ryzyka w Kobylnicy                 

w dniach 28.07-04.08.2008r. (w obozie 

uczestniczyło 60 osób z grup ryzyka objętych 

socjoterapią z gminy Gostyń). 

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. 

Wincentego a Paulo 

4.477,00 zł - półkolonie dla dzieci z grup ryzyka w dniach 23.06-

29.06.2008r. (w półkolonii uczestniczyło 30 dzieci         

z grup ryzyka objętych socjoterapią z gminy 

Gostyń). 

Uczniowski Klub Sportowy 

„KANIASIATKA 

4.221,00 zł - obóz sportowy dla dzieci z grup ryzyka w Rewalu 

w dniach 19.08-27.08.2008r. (w obozie 

uczestniczyły 22 osoby z grup ryzyka z gminy 

Gostyń). 

 
Organizacja wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Gostyń 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. 

Wincentego a Paulo 

1.473,00 zł - półkolonie dla dzieci w dniach 23.06-29.06.2008r. 

(w półkoloniach uczestniczyło 50 dzieci z gminy 

Gostyń). 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC 

GOSTYŃ 

4.848,00 zł - obóz w Kobylnicy w dniach 28.07-17.08.2008r.             

(w obozie uczestniczyło 56 osób z gminy Gostyń). 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC 

GOSTYŃ 

4.742,00 zł - obóz w Ostrowie w dniach 05.07-27.07.2008r.      

(w obozie uczestniczyło 50 dzieci z gminy Gostyń). 
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Uczniowski Klub Sportowy „Kania” 

Gostyń 

1.079,00 zł - obóz w Głuchołazach w dniach 6.08-16.08.2008r. 

(w obozie uczestniczyły 24 osoby z gminy Gostyń). 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Kaniasiatka” Gostyń 

1.471,00 zł - obóz w Rewalu w dniach 19.08-27.08.2008r.             

(w obozie uczestniczyło 40 osób z gminy Gostyń). 

 
Organizacja wypoczynku letniego           

(w czasie wakacji) dla dzieci  i 

młodzieży z terenu gminy Gostyń z 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

Zarząd Miejsko – Gminny w Gostyniu 

2.000,00 zł - obóz w Ośrodku Kolonijno – Wypoczynkowym 

TPD w Brennie dla 10 osób z terenu gminy Gostyń  

z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w dniach 

09.07-17.07.2008r. 

 
Działalność Gostyńskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

okresie jesienno – zimowym w roku 

akademickim 2008/2009 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Absolwentów, 

Wychowawców i Wychowanków 

Gimnazjum i Liceum w Gostyniu 

5.000,00 zł - zapewnienie studentom nauki w zakresie języków 

obcych (lektoraty języka angielskiego, niemieckiego, 

francuskiego i rosyjskiego), 

- umożliwienie studentom nabycia umiejętności 

posługiwania się komputerem, 

- przygotowanie wystaw plastycznych, 

- podnoszenie sprawności fizycznej studentów 

poprzez spacery, rajdy, wycieczki krajoznawczo – 

przyrodnicze, zajęcia na basenie. 

 
Organizacja zajęć sportowo – 

rekreacyjno – turystycznych dla osób 

niepełnosprawnych z terenu gminy 

Gostyń 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie „Szewa” 4.000,00 zł - zorganizowanie w dniu 11.10.2008r. III Halowej 

Spartakiady Indywidualnej dla Osób 

Niepełnosprawnych, 

- zorganizowanie w dniu 22.11.2008r. III 

Wojewódzkiej Spartakiady Drużynowej dla Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

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

 I edycja – 11 grudnia 2007 roku, 

 II edycja –  18 lutego 2008 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 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – promocja 

lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów za granicą 
0 0 

3 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – promocja 

lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów w kraju 
1 1 

4 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – zorganizowanie 

Majówki z Końmi 
1 1 

5 

Działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami – zorganizowanie II Igrzysk 

Europejskich 

1 1 

Razem 4 4 

 

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

pozytywnie, co stanowi 100 %. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie poniższych 

zarządzeń Burmistrza Gostynia: 

 Nr 252/08 z dnia 13 lutego 2008 roku, 
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 Nr 279/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku, 

 
Tabela nr 4: Zbiorcze zestawienie zadań zleconych do realizacji w roku 2008 

 

Prowadzenie Gminnego Centrum 

Informacji 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Wspierania 

Przedsiębiorczości Powiatu 

Gostyńskiego w Gostyniu 

12.000,00 zł - udzielanie informacji w zakresie rynku pracy, 

zakładania działalności, przepisów prawa pracy, 

ponoszenia kwalifikacji, korzystania ze środków                        

z UE, wolontariatu, pisania projektów, 

- organizowanie szkoleń i warsztatów w zakresie 

mobilności zawodowej absolwentów i osób 

bezrobotnych, aktywizacji osób bezrobotnych, 

- świadczenie usług doradczych w zakresie 

przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, 

przygotowywania biznesplanów, obsługi komputera              

i urządzeń biurowych, 

- współorganizowanie imprez dla mieszkańców 

powiatu gostyńskiego. 

 
Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy – promocja lokalnego 

rzemiosła podczas wystawy lub 

targów w kraju 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Cech Rzemiosł Różnych 2.500,00 zł - zorganizowanie Wystawy Rzemieślniczej, która 

jednocześnie rozpoczynała obchody 55-lecia Cechu 

Rzemiosł Różnych. W wystawie wzięło udział 17 

lokalnych rzemieślników, którzy prezentowali swoje 

wyroby  i swój warsztat pracy.   

 
Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy – zorganizowanie 

Majówki z Końmi 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Klub Jeździecki 

„Merkury” 

8.000,00 zł - zorganizowanie zawodów w powożeniu 

zaprzęgami jednokonnymi i parokonnymi                         

w kategorii koni dużych i kucy, 

- zorganizowanie zawodów w skokach przez 

przeszkody w klasie LL oraz kucy. 

 
Działalność na rzecz integracji 

europejskiej, rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami – 

zorganizowanie II Igrzysk 

Europejskich 

Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie „Dom Europejski” 10.000,00 zł - zorganizowanie II Igrzysk Europejskich, w których 

uczestniczyli przedstawiciele Francji i Łotwy oraz 

stowarzyszenia z Lubonia, 

- podczas trzydniowych igrzysk rozegrano 

konkurencje sportowe przygotowane przez 

uczestniczące w rywalizacji państwa oraz quiz na 

temat Unii Europejskiej, 

- zorganizowano debatę europejską, wydano 

okolicznościowy folder oraz nakręcono materiał 

filmowy na temat stowarzyszenia. 
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3. Podsumowanie otwartych konkursów ofert 

 

W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań w 2008 roku organizacje pozarządowe 

oraz inne podmioty uprawnione złożyły łącznie 88 ofert. Przyznano dotacje na realizację 72 ofert; 

13 ofert zostało rozpatrzonych negatywnie; 4 zadania nie zostały zrealizowane. 

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

z 2007 rokiem, w którym wpłynęły 63 oferty, zauważyć można  wzrost liczby złożonych ofert. 

Przedstawione wyniki obiecująco rokują na przyszłość. Widać coraz większe zainteresowanie ze 

strony organizacji pozarządowych realizacją zadań.  

 
Wykres nr 3: Porównanie liczby złożonych ofert na przestrzeni lat 2006 – 2008 

 
Opracowanie: źródło własne 

 

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, kultury fizycznej i rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. 

 
 

Wykres nr 4: Wysokość środków finansowych przekazanych w roku 2008 na realizację zadań według poszczególnych obszarów 

 

 
Opracowanie: źródło własne 
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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, utworzenie i prowadzenie świetlicy 

socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Gostyń,  

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość dotyczy zadania: 

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – promocja lokalnego rzemiosła podczas 

wystawy lub targów w kraju, 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 

poprzez rozwijanie zainteresowań i zdolności, organizacja cyklu spotkań ze znanymi 

Gostynianami, zorganizowanie debaty publicznej z udziałem przedstawicieli samorządu, 

biznesu i organizacji pozarządowych, organizacja zlotu grup rekonstrukcyjnych „Militarna 

strefa Gostyń”, organizacja wystawy fotograficznej na temat Gostynia i Gostynian, 

działalność Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w okresie jesienno – zimowym         

w roku akademickim 2008/2009, prowadzenie Gminnego Centrum Informacji, działalność 

na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami – zorganizowanie II Igrzysk Europejskich,  

 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 imprez sportowo – rekreacyjno – 

turystycznych, organizacja Indywidualnego Pucharu Świata Juniorów, organizacja VIII 

Turnieju Miast o Puchar Burmistrza Gostynia w kręglarstwie klasycznym, organizacja 

Międzynarodowego Turnieju Kręglarskiego, organizacja X Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 

Andrzeja Juskowiaka, organizacja wycieczek rowerowych po gminie Gostyń i okolicy, 

organizacja Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego w kategorii żak, organizacja imprez 

sportowo – rekreacyjno – turystycznych w zakresie wędkarstwa, organizacja imprez 

sportowo – rekreacyjno – turystycznych w zakresie strzelectwa, organizacja 

Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, działalność Gostyńskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w okresie jesienno – zimowym w roku akademickim 2008/2009, 

organizacja zajęć sportowo – rekreacyjno – turystycznych dla osób niepełnosprawnych             

z terenu gminy Gostyń,   

 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, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Gostyń, organizacja wypoczynku letniego (w czasie wakacji) dla dzieci i młodzieży    

z terenu gminy Gostyń z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  
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4. Wysokość dotacji przekazanych z budżetu gminy Gostyń na realizację zadań w 2008 roku 

 
Tabela nr 4: 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 15.000,00 zł 15.000,00 zł 15.000,00 zł 

2 Zorganizowanie i prowadzenie Stacji Socjalnej 12.000,00 zł 12.000,00 zł 12.000,00 zł 

3 
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w różnych 

dyscyplinach sportu (zagospodarowanie czasu wolnego) 
185.000,00 zł 185.000,00 zł 185.000,00 zł 

4 Organizacja imprez sportowo – rekreacyjno – turystycznych 15.000,00 zł 15.000,00 zł 14.969,78 zł 

5 Organizacja Indywidualnego Pucharu Świata Juniorów 15.000,00 zł 15.000,00 zł 14.781,70 zł 

6 Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego 41.000,00 zł 41.000,00 zł 41.000,00 zł 

7 Działalność kulturalna 51.000,00 zł 51.000,00 zł 51.000,00 zł 

8 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 19.000,00 zł 19.000,00 zł 19.000,00 zł 

9 
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 

10 
Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z grup ryzyka                

z gminy Gostyń 
6.000,00 zł 6.000,00 zł 6.000,00 zł 

11 
Utworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Gostyń 
20.000,00 zł -------- -------- 

12 
Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci                       

i młodzieży w czasie roku szkolnego poprzez rozwijanie 

zainteresowań i zdolności 

11.000,00 zł --------- ---------- 

13 
Organizacja VIII Turnieju Miast o Puchar Burmistrza Gostynia                 

w kręglarstwie klasycznym 
1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 

14 Organizacja Międzynarodowego Turnieju Kręglarskiego 4.500,00 zł 4.500,00 zł 3.420,12 zł 

15 
Organizacja X Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Andrzeja 

Juskowiaka 
4.000,00 zł 4.000,00 zł 4.000,00 zł 

16 Organizacja wycieczek rowerowych po gminie Gostyń i okolicy 2.500,00 zł 2.500,00 zł 2.500,00 zł 

 
Organizacja Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego w kategorii 

żak 
1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 

18 Organizacja cyklu spotkań ze znanymi Gostynianami 4.000,00 zł 4.000,00 zł 2.818,00 zł 

19 
Zorganizowanie debaty publicznej z udziałem przedstawicieli 

samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych 
2.000,00 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł 

20 
Organizacja zlotu grup rekonstrukcyjnych „Militarna strefa 

Gostyń” 
15.000,00 zł 15.000,00 zł 15.000,00 zł 

21 
Organizacja wystawy fotograficznej na temat Gostynia i 

Gostynian 
2.500,00 zł 2.500,00 zł 2.500,00 zł 

22 
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjno – turystycznych                         

w zakresie wędkarstwa 
3.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł 

23 
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjno – turystycznych                       

w zakresie strzelectwa 
1.500,00 zł 1.500,00 zł 1.500,00 zł 

24 Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego 2.000,00 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł 

25 
Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjno – turystycznych                   

w okresie ferii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 

Gostyń pozostających w miejscu zamieszkania 

4.500,00 zł -------- -------- 

26 
Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci                       

i młodzieży w czasie roku szkolnego poprzez rozwijanie 

zainteresowań i zdolności 

14.700,00 zł 7.840,00 zł 7.840,00 zł 

27 
Utworzenie i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Gostyń 
20.000,00 zł 13.460,00 zł 12.585,00 zł 

28 
Organizacja wypoczynku letniego (w czasie wakacji) dla dzieci              

z grup ryzyka, objętych socjoterapią z terenu gminy Gostyń 
30.000,00 zł 20.574,00 zł 20.574,00 zł 

29 
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Gostyń 
20.000,00 zł 13.613,00 zł 13.613,00 zł 

30 
Organizacja wypoczynku letniego (w czasie wakacji) dla dzieci             

i młodzieży z terenu gminy Gostyń z Młodzieżowych Drużyn 
2.000,00 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł 
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Pożarniczych 

31 
Organizacja Memoriału im. Andrzeja Twardowskiego                             

w kręglarstwie klasycznym 
1.000,00 zł -------- --------- 

32 
Działalność Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

okresie jesienno – zimowym w roku akademickim 2008/2009 
5.000,00 zł 5.000,00 zł 5.000,00 zł 

33 
Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjno – turystycznych dla 

osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gostyń 
4.500,00 zł 4.000,00 zł 4.000,00 zł 

34 Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji 12.000,00 zł 12.000,00 zł 12.000,00 zł 

35 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – promocja 

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

36 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – promocja 

lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów w kraju 
2.500,00 zł 2.500,00 zł 2.480,34 zł 

37 
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – zorganizowanie 

Majówki z Końmi 
8.000,00 zł 8.000,00 zł 8.000,00 zł 

38 
Działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 

zorganizowanie II Igrzysk Europejskich 

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

 

 

5. Komisja Opiniująca 

  

Komisja Opiniująca została powołana Zarządzeniem Nr 234/08 Burmistrza Gostynia z dnia                   

9 stycznia 2008 roku w sprawie powołania składu Komisji Opiniującej na 2008 rok oraz 

regulaminu jej pracy. 

 

Skład osobowy Komisji Opiniującej: 

1. Burkiewicz Łukasz                 

2. Gubańska Katarzyna             

3. Dudek Andrzej                 

4. Kamiński Zdzisław               

5. Nowicki Jerzy                  

6. Podyma Marek                

7. Polniak Roman               

8. Starosta Andrzej                  

 

 

W roku 2008 roku odbyło się  11 spotkań Komisji Opiniującej w następujących terminach: 

 11 stycznia 2008 roku, 

 15 stycznia 2008 roku, 

 25 stycznia 2008 roku, 

 3 kwietnia 2008 roku, 

 11 kwietnia 2008 roku, 

 8 maja 2008 roku, 

 14 maja 2008 roku, 

 30 czerwca 2008 roku, 

 18 sierpnia 2008 roku, 

 1 października 2008 roku, 

 3 października 2008 roku. 
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III. PODSUMOWANIE 

 

 Program współpracy Gminy Gostyń na rok 2008 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 2008 roku wpłynęło 88 ofert,                 

z których 72 rozpatrzono pozytywnie, co stanowi 82%. 

Najwięcej ofert złożono na realizację zadań w obszarach wchodzących w kompetencje 

Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych. 

 

 W roku 2008 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 505.987,00 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 493.987,00 zł. 

 

 

 

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 301/08 Burmistrza Gostynia z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie 

zatwierdzenia dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2008 rok planu kontroli i oceny realizacji 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku 

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

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

środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej 

w przepisach prawa i postanowieniach umowy. 

Przeprowadzono kontrolę i ocenę realizacji zadań publicznych zleconych: Stowarzyszeniu 

Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu, Stowarzyszeniu Klub Sportowy „START”            

w Gostyniu, Stowarzyszeniu Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Rejonowy w Gostyniu, Stowarzyszeniu „Szewa” w Gostyniu, Stowarzyszeniu Kulturalnemu 

Orkiestra Dęta Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych 

Umysłowo „Nie Sami” w Gostyniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


