UCHWAŁA NR XXXIII/258/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji "Programu współpracy
Gminy Toszek w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwałą XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada
2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2016 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek
w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/258/2017
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2016
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Autor: Urząd Miejski w Toszku
Referat Organizacyjny
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WSTĘP
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument określający zasady
polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego.
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przyjmowanie rocznych programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi jest obowiązkiem każdej jednostki samorządu
terytorialnego
Wypełniając dyspozycję ustawową w roku 2016 r. współpraca Gminy Toszek
z organizacjami pozarządowymi została określona w programie przyjętym Uchwałą
nr XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia
"Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”, zwanym dalej „Programem”.
Dokument określał obszary i zasady oraz formy współpracy z organizacjami
pozarządowymi wraz z wykazem zadań priorytetowych realizowanych w ramach tej współpracy.
Ubiegłoroczny Program pozwalał na prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia głównego
celu, jakim było osiągniecie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym,
rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz stworzenie adekwatnych do potrzeb Gminy
Toszek mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego opartego o zasady
pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, jawności, uczciwej konkurencji oraz
partnerstwa pomiędzy administracją samorządową a organizacjami działającymi na terenie
gminy.
Niniejsze opracowanie opisuje sposób jego realizacji oraz przyjęte formy współpracy,
jak i szczegółowy zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania wraz ze stopniem osiągnięcia
założonych celów.

fot. opracowanie własne
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Rozdział 1
Dane liczbowe
§ 1. Liczba ofert złożonych w poszczególnych konkursach oraz w trybie poza konkursowym
(tzw. „małe granty’)
1. W 2016 r. złożono następującą liczbę ofert:
1) na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w drodze otwartego konkursu ofert wpłynęło łącznie 8 ofert;
2) na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w drodze otwartego konkursu ofert wpłynęła
– 1 oferta;
3) na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z pominięciem procedury otwartego
konkursu ofert (tzw. „małe granty”) wpłynęło łącznie 7 ofert.
2. Łączna ilość złożonych ofert jest adekwatna do ilości przyznanych dotacji i wynosi ona 16.
§ 2. Łączna suma przyznanych dotacji
1. W budżecie samorządu na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w roku 2016
zaplanowano kwotę w wysokości ok. 370.000,00 zł.
2. Łączna suma kwot dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym, zarówno w trybie
konkursowym, jak i z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert (tzw. „małe granty”),
na realizację zadań publicznych w roku 2016 wyniosła 314.435,00 zł.
3. Budżet Gminy Toszek w roku 2016 wyniósł 31.814.634,53 zł 1, z czego 370.000,00 zł
zabezpieczono na finansową współpracę z organizacjami pozarządowymi, co daje 1,2%.

rys. 1 Wydatki budżetu Gminy Toszek
w roku 2016 z uwzględnieniem środków finansowych
przeznaczonych na dotacje
dla organizacji pozarządowych

1,2 %

1

Uchwała nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Toszek na rok 2016
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Rozdział 2
Organizacje, którym zlecono realizację zadań publicznych Gminy Toszek
w roku 2016 w drodze otwartego konkursu ofert
§ 1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert
W 2016 r. ogłoszono otwarte konkursy ofert na:
1) realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia
oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 19 stycznia 2016 r.
do dnia 31 grudnia 2016 r.;
2) realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w okresie od dnia 12 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
§ 2. Liczba organizacji, którym zlecono zadania publiczne w drodze otwartego konkursu
ofert wraz z kwotami przyznanych dotacji
Realizację zadań publicznych Gminy Toszek zlecono w 2016 r. łącznie 9 organizacjom
wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, udzielając dotacji n/w podmiotom:

Lp.

Nazwa podmiotu,
któremu udzielono dotacji
w drodze otwartego konkursu ofert

Sfera zadań publicznych

Kwota
udzielonej
dotacji

1.

Caritas Diecezji Gliwickiej

ochrona i promocja zdrowia oraz
działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

100.000,00 zł

2.

Klub Sportowy
„Zamkowiec” w Toszku

42.000,00 zł

3.

Ludowy Klub Sportowy
„Przyszłość” Ciochowice

50.000,00 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy
„Orzeł” Paczyna
z siedzibą w Paczynie

11.000,00 zł

5.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Ruch” w Pniowie

6.

Uczniowski Klub Sportowy
„Toszecka Grupa Kolarska”

13.000,00 zł

7.

Kobiecy Klub Sportowy Zabrze

5.000,00 zł

8.

Klub Łuczniczy A3D Toszek

13.000,00 zł

9.

Klub Sportowy
Toszecka Akademia Piłkarska

11.000,00 zł

wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

RAZEM:

25.000,00 zł

270.000,00 zł

rys. 2 tabela – Wykaz organizacji pozarządowych, którym udzielono w 2016 r. dotacji w drodze otwartego konkursu
ofert wraz ze wskazaniem kwot dotacji
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§ 3. Rrealizowane zadania publiczne oraz osiągnięte efekty
1. Realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zlecono 8 klubom
sportowym.:
1) Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku:
a) realizowane zadania:
 w roku 2016 odbyło się w sumie 500 godz. szkoleń i meczów sportowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych;
 zorganizowano 270 godzin zajęć seniorów oraz 230 godz. zajęć juniorzy i młodsi;
 rozegnano 65 meczów, z czego 28 na własnym boisku i 25 na wyjeździe - w tym 12
to mecze towarzyskie;
 liczba osób będących adresatami poszczególnych zadań wyniosła około 3.000 osób,
które obejrzały rozgrywki sportowe oraz uczestniczyły w turniejach i festynach
rekreacyjno-sportowych na terenie obiektu Klubu Sportowego „Zamkowiec”
w Toszku;
b) osiągnięte efekty zadania to:
 podniesienie poziomu świadomości dzieci, młodzieży, a także dorosłych mieszkańców
Gminy Toszek dotyczące sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego;
 podniesienie sprawności fizycznej uczestników;
 zwiększenie zainteresowania piłką nożną mieszkańców Gminy Toszek oraz integracja
uczestników z innymi grupami oraz ze środowiskiem lokalnym;

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2) Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice:
a) realizowane zadania:
 przeprowadzono szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowano i rozegrano
mecze oraz środowiskowe imprezy sportowe;
 w miesiącu czerwcu 2016 r. odbył się turniej rekreacyjno-sportowy Trampkarzy;
 w miesiącu grudniu 2016 r. został zorganizowany turniej skata sportowego o Puchar
Burmistrza Toszka dla ogółu mieszkańców gminy, jak również turniej tenisa stołowego
o Puchar Prezesa LKS Ciochowice w kategorii juniorów i seniorów;
 adresatami poszczególnych zadań było około 3.500 osób, które w ciągu roku obejrzało
mecze podczas rozgrywek sportowych oraz uczestniczyło w turniejach i festynie
rekreacyjno-sportowym;
 zrealizowano 510 godz. szkoleń dzieci, młodzieży i dorosłych;
 rozegrano około 96 zawodów (meczów sportowych);
 w zajęciach szkoleniowych oraz w rozgrywkach i zawodach sportowych brało udział
w przybliżeniu 55 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych);
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 klub nieopłatnie udostępniał innym podmiotom obiekt sportowy na organizację
imprez – przykładowo Dzień Dziecka oraz Dożynki, a także w miesiącu
grudniu 2016 r. udostępniono nieodpłatnie salę na zorganizowanie Mikołaja dla dzieci
oraz spotkanie opłatkowe dla seniorów sołectwa Ciochowice;
b) osiągnięte efekty:
 zapewnienie poziomu rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;
 zajęcie 3. miejsca w zawodach sportowych dzieci i młodzieży;
 zajęcie przez drużynę seniorów 10. miejsca w swojej grupie rozgrywkowej;
 zapewnienie zdrowych form spędzania wolnego czasu poprzez udział
w rozgrywkach i zawodach sportowych;
 zrealizowanie planu zajęć szkoleniowych w zakresie dyscypliny piłki nożnej;
 zorganizowanie turnieju trampkarzy, festynu rodzinnego, turnieju skata, turnieju
tenisa stołowego oraz turnieju oldbojów;
 wzrost popularności tenisa stołowego;
 wzrost poziomu rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;
 propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

3) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Paczyna z siedzibą w Paczynie:
a) realizowane zadania:
 przeprowadzono zajęcia rekreacyjno-sportowe, szkolenia, zawody piłkarskie dzieci,
młodzieży i dorosłych (w sumie 406 godzin);
 wykonano prace fizyczne przy obiekcie sportowym, w tym prace porządkowe
w ilości 398 godzin - całość przeprowadzonych prac odbyła się w ramach
wolontariatu;
 w zajęciach rekreacyjno-sportowych w roku 2016 dla dzieci, młodzieży i dorosłych
uczestniczyło 116 osób oraz w ramach prac - 28 osób;
b) osiągnięte efekty:
 podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu sołectwa Paczyny
na temat korzyści płynących z uprawiania ćwiczeń fizycznych;
 podniesienie sprawności ruchowej mieszkańców sołectwa Paczyna;
 integracja uczestników oraz zwiększenie poziomu współzawodnictwa;
 polepszenie relacji z innymi grupami;
4) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ruch” w Pniowie:
a) realizowane zadania:
 liczba osób będących adresatami poszczególnych zadań: 38 osób;
 przeprowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne, szkolenia dzieci, młodzieży
i dorosłych;
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 zorganizowano środowiskowe imprezy i rozgrywki sportowe z gry w tenisa
stołowego na terenie Gminy Toszek oraz w innych miejscowościach;
 przeprowadzono 64 zawody drużynowe oraz 12 indywidualnych w różnych
kategoriach wiekowych, w tym: 32 mecze drużynowe (zawody jako gospodarze) i 32
mecze (zawody na zewnątrz);
 przeprowadzono 130 godzin szkoleniowych;
 zorganizowano 4 turnieje indywidualne;
 w sezonie odbyło się 8 wyjazdów na turnieje klasyfikacyjne oraz 3 wyjazdy
na Mistrzostwa Szkolnych Związków Sportowych w Zrzeszeniu Ludowych
Zespołów Sportowych;
b) osiągnięte efekty:
 zajęcie 1. miejsca na szczeblu Gminy Toszek;
 zdobycie przez zawodniczki klubu 1., 2. i 3. miejsca w Mistrzostwach Szkolnych
Związków Sportowych na szczeblu Powiatu Gliwickiego;
 zajęcie Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ruch” w Pniowie 2. miejsca
w klasyfikacji klubów sportowych na szczeblu powiatowym;
 zdobycie 1. miejsca w rozgrywkach drużynowych mężczyzn w Lidze Okręgowej;
 uczestnictwo członków klubu w Wojewódzkich Turniejach Klasyfikacyjnych
w kategoriach młodzików, kadetów i juniorów;
 wzrost popularności piłki nożnej na szczeblu lokalnym;
5) Uczniowski Klub Sportowy „Toszecka Grupa Kolarska”:
a) realizowane zadania:
 udział w zgrupowaniu;
 zwiększenie bezpieczeństwa podczas treningów;
 wykonanie badań czynnościowych;
 przeprowadzenie treningów oraz zajęć rekreacyjnych, które przygotowały
zawodników do rywalizacji z rówieśnikami;
 wyjazdy i realizacja planu treningowego podczas udziału w wyścigach kolarskich
organizowanych na terenie całej Polski i poza granicami kraju;
 zawodnicy UKS TGK wzięli udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich
i międzynarodowych zawodach kolarskich, w których zajmowali czołowe lokaty;
b) osiągnięte efekty:
 zagospodarowanie czasu wolnego;
 rywalizacja sportowa w trakcie zawodów kolarskich, popularyzacja kolarstwa
poprzez organizacje zawodów o puchar Burmistrza Toszka;
 tworzenie więzi grupowych, wspólne uczestnictwo w zawodach i treningach,
promocja zdrowego trybu życia;
6) Kobiecy Klub Sportowy Zabrze:
a) realizowane zadania:
 udział w obozie sportowym (lipiec- grudzień 2016 r.);
 udział w III lidze grupy śląskiej - podczas 18 meczów były 3 zwycięstwa, 2 remisy,
13 porażek;
 udział w rozgrywkach eliminacyjnych Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych
(6 meczów, w tym 1 zwycięstwo, 3 remisy, 2 porażki);
 udział w meczach kontrolnych, turniejach (1. miejsce turniej w Błotnicy Strzeleckiej,
4. miejsce turniej im. Krzysztofa Maja, 3. miejsce turniej w Grzybowicach);
 organizacja turnieju sportowego dla dziewcząt do lat 13 i do lat 16;
 udział w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorek do lat 16 (miejsce od 9-16);
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 zajęcia treningowe prowadzone były 3 razy w tygodniu;
 rozegrano 6 meczów ligowych oraz 2 mecze kontrolne;
 w zajęciach uczestniczyło 10 osób;
b) osiągnięte efekty:
 9. miejsce w tabeli w sezonie 2015/2016 rundy
jesiennej;
 zagospodarowanie czasu wolnego;
 aktywna forma spędzania czasu wolnego;

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

7) Klub Łuczniczy A3D Toszek:
a) realizowane zadania:
 prowadzenie działalności szkoleniowej w formie treningów: przeprowadzono 80
treningów łuczniczych o charakterze technicznym i ogólnokrajowym, co daje łącznie
240 godziny pracy szkoleniowej, podczas których uczestniczyło łącznie 616 osób;
 wobec 20 osób przeprowadzono indywidulany tryb szkolenia, a w wyniku rekrutacji
10 osób przystąpiło do klubu jako członkowie i zawodnicy, natomiast 3 osoby
uzyskały status licencjonowanych zawodników Polskiego Związku Łuczniczego;
 uczestnictwo w zawodach i turniejach sportowych: zorganizowano uczestnictwo
w 14 zawodach o zasięgu krajowym wysokiej rangi Pucharu i Mistrzostw Polski,
co daje łącznie 89 startów jako zawodników KŁ A3D Toszek;
 zorganizowano noclegi wraz z wyżywieniem dla osób startujących w zawodach
i turniejach sportowych w ilości 33 osób podczas 7 imprez łuczniczych;
 organizacja lokalnych zawodów, turniejów, festynów – zorganizowano
4 ogólnodostępne turnieje z pokazami łuczniczymi i możliwością uczestnictwa lokalnej
społeczności, podczas których zawodnicy prezentowali swoje umiejętności
publiczności, będącymi m.in. mieszkańcami Gminy Toszek, a także okolicznych gmin;
 został zakupiony sprzęt sportowy wykorzystywany podczas treningów dla nowych
adeptów łucznictwa oraz podczas pokazów łuczniczych;
b) osiągnięte efekty:
 poprawa jakości szkolenia i wyszkolenia zawodników oraz podniesienie poziomu
sportowego i ich sprawności fizycznej osiągnięte przez zwiększenie częstotliwości
treningów i równomierny podział uczestników podczas szkolenia, poprzez
systematyczny udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych zapewniono optymalny
poziom rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, propagowano aktywny i zdrowy tryb
życia, zapewniono alternatywne i zdrowe formy spędzania wolnego czasu;
 zwiększenie zainteresowania łucznictwem i integracja ze środowiskiem lokalnym, czego
wynikiem jest przystąpienie do klubu nowych zawodników, osiągających bardzo dobre
wyniki i jednocześnie reprezentujących na zewnątrz Gminę Toszek;
 wzrost rozpoznawalności zawodników w środowisku sportowym i lokalnym;
 wzrost popularności łucznictwa;
 poprawa wizerunku i wzrost prestiżu klubu;
 zdobycie przez zawodników klubu tytułów Mistrzów Polski, Wicemistrzów, Zdobywców
Pucharu Polski;
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 popularyzacja łucznictwa i realizacja szkoleń, propagowanie aktywności ruchowej wśród
społeczności dla poprawy i zachowania zdrowia, sprawności fizycznej oraz wychowania
dzieci i młodzieży przez właściwe zagospodarowanie czasu poprzez organizację zajęć
sportowych w formie treningu łuczniczego i ogólnorozwojowego prowadzonych przez
licencjonowanych trenerów oraz uczestnictwo w zawodach rangi krajowej;
 zakwalifikowanie się zawodników klubu do Kadry Narodowej i Reprezentacji Polski.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

8) Klub Sportowy Toszecka Akademia Piłkarska:
a) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
 organizacja zajęć sportowych, treningów piłkarskich 2 razy w tygodniu dla dzieci
w 5 –ciu grupach wiekowych;
 organizacja zawodów i imprez pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej;
 członkostwo klubu w Polskim Związku Piłki Nożnej (PZPN) zapewnia jego
członkom udział w rozgrywkach ligowych, gdzie zostały zgłoszone 3 drużyny;
 udział dzieci w turniejach wyjazdowych w okolicach powiatu gliwickiego;
b) osiągnięte efekty:
 zajecie grupy „Młodzik” 4. miejsca w rozgrywkach ligowych PZPN w 2016 r.;
 zajęcie 1. miejsce przez grupę „E1”oraz 3. miejsca przez grupę „E2 Orlik” w tabeli;
 zapewnienie zdrowych form spędzania wolnego czasu dzieci poprzez udział
w rozgrywkach i zawodach sportowych;
 wpojenie właściwego modelu zachowania oraz zasad „fair play” najmłodszym
mieszkańcom Gminy Toszek;
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fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2. Realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych zlecono 1 organizacji pozarządowej:
1) Caritas Diecezji Gliwickiej z siedzibą przy ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice:
a) realizowane zadania:
 wykonanie specjalistycznych usług pielęgniarskich i pielęgnacyjnych w domu
pacjentów, którymi byli ludzie starsi, emeryci, renciści, bezrobotni, ludzie ciężko
chorzy, samotni oraz niepełnosprawni;
 wykonywanie specjalistycznych usług pielęgniarskich, w tym:
▪ zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;
▪ pielęgnacja zalecana przez lekarza;
▪ udzielanie pomocy niezbędnej w funkcjonowaniu osób chorych, starszych
i niepełnosprawnych;
▪ usługi rehabilitacji leczniczej w domu pacjenta;
▪ usprawnianie i rehabilitacja chorych po udarach, urazach, złamaniach itp.;
 prowadzenie edukacji zdrowotnej wobec pacjentów oraz ich rodzin (opiekunów/
domowników);
 wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pielęgnacyjnych;
 rozpoznawanie stanu pacjenta i jego środowiska oraz ustalanie problemów
zdrowotnych i socjalnych;
 zapewnienie godnych warunków osobom starszym umożliwiające przywracanie
sprawności fizycznej oraz umożliwiające samodzielną egzystencje;
 rozpoznawanie stanu pacjenta i jego środowiska oraz ustalenie problemów
zdrowotnych
 prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej
obowiązującej w zakładach opieki zdrowotnej;
b) osiągnięte efekty:
 zapewnienie podstawowych oraz specjalistycznych usług opieki zdrowotnej, a także
komfortu psychicznego ludzi starszych, niepełnosprawnych, chorych itp.;
 objęcie opieką 71 pacjentów z terenu Gminy Toszek;
 wykonanie 4.470 wizyt domowych;
 przeprowadzenie 422 konsultacji lekarskich;
 wykonanie 2173 czynności higienicznych;
 wykonanie 21.352 zabiegów pielęgniarskich, w tym 2.354 przyłóżkowej rehabilitacji;
 usprawnienie ruchowe pacjentów oraz podtrzymanie funkcji życiowych.
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Rozdział 3
Zadania publiczne Gminy Toszek realizowane w roku 2016 przez organizacje pozarządowe,
którym zlecono ich realizację z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”)
§ 1. Liczba organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych z pominięciem
procedury otwartego konkursu ofert oraz kwoty dotacji
W roku 2016 realizację zadań publicznych z pominięciem procedury konkursowej, w trybie
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. „małe granty”) zlecono
łącznie 7 organizacjom.

Lp.

Nazwa podmiotu, któremu
udzielono dotację w trybie
pozakonkursowym
(tzw. „małe granty”)

Nazwa realizowanego zadania

Kwota
udzielonej
dotacji

1.

Stowarzyszenie
„Razem dla Kotulina”

„Mażoretki na medal – Udział sekcji mażoretek
MAGNOLIA z Kotulina w XVIII Mistrzostwach
Polski Zespołów Mażoretkowych”

10.000,00 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy
„Toszecka Grupa Kolarska”

„Wzrost umiejętności kolarskich członków TGK
poprzez udział w Narodowym Programie Szkółek
Kolarskich”

8.905,00 zł

3.

Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców
Województwa Śląskiego,
Koło Toszek

„Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”

1.750,00 zł

4.

Klub Sportowy
„Zamkowiec” w Toszku

„VII Turniej Dzikich Drużyn”

1.940,00 zł

5.

Ludowy Klub Sportowy
„Przyszłość” Ciochowice

„Ciochowicki festyn sportowo-rekreacyjny”

10.000,00 zł

6.

Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy „Ruch” w Pniowie

„Zorganizowanie zgrupowania letniego”

5.900,00 zł

7.

Gliwickie Stowarzyszenie
Taneczno-Sportowe
„Master Dance”

„Tanecznym krokiem z Master Dance”

5.940,00 zł

RAZEM:

44.435,00 zł

rys 3. tabela - Wykaz dotacji udzielonych w roku 2016 z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert (tj. w trybie
pozakonkursowym, tzw. „małe granty”) wraz ze wskazaniem kwot dotacji
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§ 3. Realizowane zadania oraz osiągnięte efekty
1. W roku 2016 współpraca Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi w trybie
pozakonkursowym dotyczyła sfery zadań publicznych obejmujących w szczególności zakres:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) turystyki i krajoznawstwa;
3) kultury, sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego.
2. W roku 2016 w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) udzielono dotacji
7 organizacjom pozarządowym:
1) Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”:
a) nazwa zadania: „Mażoretki na medal – Udział sekcji mażoretek MAGNOLIA z Kotulina
w XVIII Mistrzostwach Polski Zespołów Mażoretkowych” ;
b) zrealizowane zadania:
 udział sekcji mażoretek MAGNOLIA, w składzie 18 dziewczyn w XVIII Mistrzostwach
Zespołów Mażoretkowych w Kędzierzynie-Koźlu – najbardziej prestiżowym,
krajowym konkursie w tej dziedzinie tańca;
 przygotowanie specjalnych układów choreograficznych, które będą prezentowane
również w przyszłych sezonach;
 doposażenie sekcji poprzez zakup 18 kompletów strojów i obuwia, nowych bluz,
batonów i pomponów oraz pałeczek marszowych;
c) osiągnięte efekty:
 wzrost motywacji uczestniczek do dalszych treningów;
 wzrost zainteresowania sekcją;
 znacząca poprawa poziomu całej sekcji;
 promocja Gminy Toszek oraz prowadzących sekcję (czyli Centrum Kultury
„Zamek w Toszku” oraz stowarzyszenia) podczas mistrzostw za pomocą dostępnych
środków- baneru reklamowego z logo, artykułów w lokalnej prasie, postów
w internecie;
 integracja grupy mażoretek.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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2) Uczniowski Klub Sportowy „Toszecka Grupa Kolarska”:
a) nazwa zadania: „Wzrost umiejętności kolarskich członków Toszeckiej Grupy Kolarskiej poprzez
udział w Narodowym Programie Szkółek Kolarskich”:
b) zrealizowane zadania:
 zorganizowanie 42 treningów dla zawodników;
 udział w zawodach o randze ogólnopolskiej, w tym udział w 13 zawodach
ogólnopolskich oraz lokalnych;
c) osiągnięte efekty:
 popularyzacja kolarstwa i aktywnej rekreacji wśród mieszkańców Gminy Toszek;
 twórcze zagospodarowanie czasu wolnego;
 wychowanie sportowe młodzieży w duchu rywalizacji sportowej „fair play”;
 przedstawienie dzieciom korzyści płynących ze zdrowego trybu życia, uczestnictwa
w aktywnych formach spędzania czasu wolnego – zajęciach rekreacyjno-sportowych;
 promowanie kultury i dyscypliny sportowej poprzez systematyczny i metodyczny
trening;
 promowanie „czystego sportu” bez wspomagania niedozwolonymi środkami
dopingowymi;
 tworzenie więzi grupowych ułatwiających realizację zadań oraz współpracę;
 promocja Gminy Toszek w Polsce oraz poza granicami kraju;
 upowszechnienie sportu ze szczególnym naciskiem na wzrost popularności kolarstwa
poprzez udział w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
14/24

Id: 96D5C51B-9CDB-4D98-84FA-1FBE83E03211. Podpisany

Strona 14

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
___________________________________________________________________________________________________________

3) Towarzystwo Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek:
a) nazwa zadania: „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej” ;
b) zrealizowane zadania:
 zorganizowanie dla zainteresowanych przedmiotowego „Rajdu szlakiem zabytków
Ziemi Toszeckiej”, którego uczestnicy (129 osób) odwiedzili i poznali historię
ciekawych obiektów, tj. pałacyk myśliwski Malepartus, kościół ewangelicki
w Zawadzkiem, młyn wodny Thiel w Żędowicach, drewnianą chałupę i kościół
św. Bartłomieja w Kielczy, kaplicę św. Benigny w Świbiu;
 zapoznanie uczestników rajdu z historią rozwoju hutnictwa nad Małą Panwią
i wpływem rodów Colonna oraz Renard na rozwój tej części Górnego Śląska;
 pokonano łącznie dystans 60 km;
c) osiągnięte efekty:
 pogłębienie znajomości uczestników rajdu na temat dziejów zwiedzonych miejsc
historycznych oraz związanych z nimi ludzi;
 pogłębienie lokalnej i regionalnej tożsamości uczestników rajdu;
 wzrost poziomu świadomości uczestników rajdu w zakresie posiadanego dziedzictwa
kulturowego;
 uświadomienie społeczeństwa na temat aktywnych form spędzania wolnego czasu;

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4) Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku:
a) nazwa zadania: „VII Turniej Dzikich Drużyn”;
b) zrealizowane zadania:
 zorganizowano dużą imprezę sportową pod patronatem Burmistrza Toszka, w której
udział wzięło 28 drużyn z Gminy Toszek oraz całego województwa śląskiego,
jak również opolskiego i małopolskiego, co daje prawie 300 aktywnych uczestników;
 nawiązanie współpracy z konferansjerami oraz z dwoma sędziami;
 rozbudowanie oferty możliwości aktywności spędzania wolnego czasu w gminie;
c) osiągnięte efekty:
 popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Toszek poprzez udział
w otwartym dla wszystkich mieszkańców turnieju piłkarskim;
 krzewienie kultury fizycznej, dbanie o zdrowy styl życia i zwiększenie atrakcyjności
spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
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integracja ludzi z różnych grup społecznych;
popularyzacja piłki nożnej oraz zebranie dużego grona sympatyków;
podniesienie świadomości ludzi na temat korzyści płynących z uprawiania sportu;
poprawa wizerunku Gminy Toszek na zewnątrz - przejezdni uczestnicy turnieju
poznali walory Toszka jako spokojnego miasteczka, otoczonego zielenią, w którym
można ciekawie spędzić wolny czas;

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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5) Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice
a) nazwa zadania: „Ciochowicki festyn sportowo-rekreacyjny”;
b) realizowane zadania:
 zorganizowano na terenie obiektu sportowego LKS ”Przyszłość” Ciochowice dużej
imprezy sportowo-rekreacyjnej w dwóch etapach:
▪ pierwszy etap nawiązywał do tematyki sportowej i polegał na organizacji meczu
trampkarzy, old boyów, seniorów oraz zawodów i konkursów dla przybyłych
mieszkańców i gości Gminy Toszek. Działaniem towarzyszącym wydarzeniu był
aktywny udział pielgrzymów ze Słowacji, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych,
którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 r. i stacjonowali
w Gminie Toszek;
▪ drugi etap rekreacyjny upłynął pod kątem biesiadnych konkursów dla rodzin
w tym bloku sportowego skierowanego do najmłodszych. W ramach tego etapu
zrealizowano konkursy sprawnościowe, w szczególności rzut beretem, wyścig gęsi,
biegi w workach, wyścig taczek, przeciąganie liny i inne;
 krzewienie tradycji sportowych;
 kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu z rodziną, wdrażania zasady
„fair play” w rywalizacji sportowej, poszanowanie tradycji sportowej sołectwa
Ciochowice;
c) osiągnięte efekty:
 zwiększenie poziomu samoorganizacji i integracji społeczności lokalnej;
 wzrost aktywności społecznej mieszkańców sołectwa Ciochowice;
 promocja aktywnego trybu życia;
 promowanie aktywności sportowej z jednoczesnym promowaniem kultury śląskiej
wśród gości z zagranicy (Słowacji, Niemiec, USA);

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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6) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ruch” w Pniowie:
a) nazwa zadania: „Zorganizowanie zgrupowania letniego”;
b) zrealizowane zadania:
 zorganizowanie na terenie obiektu sportowego w Sali „Ruch” w Pniowie oraz
na wyjeździe w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki w Zawadzkiem zgrupowania
letniego 3 klubów sportowych;
 aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z Gminy Toszek
w czasie wakacji;
c) osiągnięte efekty:
 wzrost poziomu sportowego uczestników
zadania;
 wzrost
świadomości
o
korzyściach
płynących z uprawiania ćwiczeń fizycznych;
 integracja uczestników zgrupowania;
 wyrobienie w dzieciach nawyku aktywnego
spędzania wolnego czasu;

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

7) Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe „Master Dance”:
a) nazwa zadania: „Tanecznym krokiem z Master Dance”
b) zrealizowane zadania:
 przeprowadzono bezpłatne warsztaty z tańca towarzyskiego (11 spotkań) dla dzieci
od 7 do 14 roku życia z Gminy Toszek przez dwóch trenerów z najwyższą klasą
taneczną „S”, składające się z 2 blików tanecznych zawierających styl tańców
standardowych (walc angielski, walc wiedeński, tango, quick step) poprzedzającymi
ćwiczeniami z elementami baletu, oraz stylu latynoamerykańskiego (samba, cha cha,
jive, salsa);
 powstały 2 grupy taneczne po 10 osób;
 na zakończenie projektu rozdano wszystkim uczestnikom dyplomy z tytułem mistrza
tańca stowarzyszenia Master Dance oraz 20 medali;
 krzewiono kulturę fizyczną oraz rozwój uzdolnień artystycznych poprzez formę ruchu
jaką jest taniec towarzyski wśród dzieci z Gminy Toszek;
c) osiągnięte efekty:
 otrzymanie nagrody dla najlepszych uczestników (2 osoby) warsztatów tanecznych;
 promocja działania w mediach społecznościowych: facebook stowarzyszenia
na stronie internetowej „Master Dance” oraz facebook Gminy Toszek, w gazecie
samorządowej „Po troszku o Toszku” oraz prasie lokalnej „Strzelec Opolski”;
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 wzrost aktywności ruchowej wśród dzieci, a co za tym idzie rozwój równowagi
i koordynacji ruchowej oraz wzrokowo-ruchowej;
 uwrażliwienie na piękno i wszelkie walory estetyczne;
 rozwój wyobraźni i mobilizacji do działania;
 możliwość nabrania doświadczeń w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie;
 wyrobienie dyscypliny wewnętrznej;
 kształcenie umiejętności realizacji swoich celów;
 nauka wygrywania i przegrywania;
 wyrobienie w dzieciach uczestniczących w zadaniu nawyku przejawiania aktywności
fizycznej, wyrobienie wytrwałości i regularności oraz rozwoju kreatywności;
 wzrost zdolności interpersonalnych, zwłaszcza w przypadku osób nieśmiałych;
 podniesienie samooceny, choćby poprzez opanowanie nowych kroków, pochwały
trenera wyzbycie się kompleksów i zahamowań.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Rozdział 4
Informacje o niewykonaniu zapisów umowy o realizację zadania publicznego
§ 1. Liczba organizacji, z którymi rozwiązano umowy, nazwy organizacji, nazwy zadań,
wysokość przyznanych im dotacji oraz przyczyny rozwiązania umowy
W roku 2016 nie rozwiązano umowy z żadną organizacją pozarządową, której zlecono realizację
zadania publicznego Gminy Toszek.
§

2.

Liczba

organizacji,

które

nie

złożyły

w

terminie

sprawozdań

końcowych,

W roku 2016 n/w organizacje złożyły sprawozdanie końcowe po upływie wyznaczonego
w umowie terminu:

Lp.

Nazwa organizacji,
która nie złożyła
sprawozdania
końcowego
w terminie

Wyznaczony termin
złożenia sprawozdania
końcowego
(zgodnie z umową)

Faktyczny termin
złożenia
sprawozdania

1.

Uczniowski Ludowy
Klub Sportowy
„Ruch” w Pniowie

30.01.2017 r.

31.01.2017 r.

2.

Klub Sportowy
„Zamkowiec”
w Toszku

30.01.2017 r.

31.01.2017 r.

3.

Klub Sportowy
Toszecka Akademia
Piłkarska

30.01.2017 r.

27.02.2017 r.

UWAGI

organizacje zostały
pisemnie zobligowane
do wskazania przyczyny
uchybienia terminowi
umownemu

organizację wezwano
dwukrotnie
do złożenia sprawozdania
pod rygorem naliczenia
kary umownej
lub odstąpienia od umowy
ze wszelkimi wynikającymi
z tego tytułu
konsekwencjami

rys. 4 tabela - Wykaz organizacji pozarządowych, które nie złożyły sprawozdania w terminie
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Rozdział 5
Podsumowanie przyjętych form współpracy
§ 1. Suma środków finansowych niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe
w roku 2016
1. W roku 2016 na realizację zadań publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego,
jaką jest Gmina Toszek zabezpieczono kwotę w wysokości: 370.000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych dotacji w roku 2016, biorąc pod uwagę dotacje udzielone zarówno
w trybie konkursowym, jak i z pominięciem otwartego konkursu ofert, wyniosła łącznie:
314.435,00 zł.
3. Niewykorzystane środki pochodzące z dotacji zwróciły n/w organizacje:
1) Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina” - 0,72 zł;
2) Uczniowski Klub Sportowy „Toszecka Grupa Kolarska” - 1.284,00 zł (łącznie z odsetkami);
3) Kobiecy Klub Sportowy Zabrze - 39,00 zł;
4) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Paczyna z siedzibą w Paczynie - 1.389,31 zł;
5) Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe „Master Dance” - 21,41 zł (odsetki).
4. Łączna kwota (niewykorzystana kwota dotacji wraz z odsetkami) podlegająca zwrotowi w roku
ubiegłym wyniosła 2.734,44 zł.
5. W ramach realizacji Programu w roku 2016 wydatkowano kwotę 311.725,97 zł, co stanowi 84%
w stosunku do środków finansowych przewidzianych w budżecie samorządu na realizację
Programu.
§ 2. Informacja o niefinansowych formach współpracy
1. W 2016 r. zawarto kolejną umowę użyczenia z Ludowym Klubem Sportowym „Przyszłość”
Ciochowice obiektu użytkowego „Dom Sportowca” wraz z wyposażeniem (kocioł C.O.)
o kubaturze 1.882 m3 i powierzchni zabudowy 654 m², powierzchni użytkowej 527 m² oraz boiska
sportowego o powierzchni zabudowy 1,3100 ha, położonych w Ciochowicach przy ul. Szkolnej 19.
2. Od 2008 r. Gmina Toszek użycza Klubowi Sportowemu „Zamkowiec” w Toszku kompleksu
boiska sportowego oraz budynku szatni dla sportowców o powierzchni zabudowy 415 m²,
powierzchni użytkowej 358,9 m², położonych w Toszku przy ul. Karola Miarki 2.
3. Od 2000 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi gmina użycza Ludowemu
Klubowi Sportowemu „Orzeł” Paczyna boisko sportowe o powierzchni użytkowej 1,7000 ha oraz
budynek szatni dla sportowców o powierzchni zabudowy 397 m², pow. użytkowej 116 m²,
położonych w Paczynie przy ul. Wiejskiej.
4. W roku 2016 toszecki samorząd wdrożył usługę ułatwiającą współpracę z organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, przeznaczoną do obsługi przyznawania
i rozliczania środków finansowych w trybach konkursowych i pozakonkursowych,
dedykowanego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prywatnym – tzw. generator
wniosków WITKAC.pl.
5. W związku z wdrożeniem elektronicznego generatora wniosków dnia 1 grudnia 2016 r.
zorganizowano szkolenie w zakresie obsługi serwisu internetowego WITKAC.pl, w którym
uczestniczyło łącznie 35 osób - przedstawicieli 18 organizacji pozarządowych działających
na terenie Gminy Toszek.
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6. Ponadto niefinansowe formy współpracy polegały na:
1) wymianie informacji o podejmowanych działaniach oraz o powstałych nowych
stowarzyszeniach m.in. poprzez publikowanie istotnych informacji na stronie internetowej
www.toszek.pl, portalu społecznościowym Facebook oraz w gminnej gazecie samorządowej
„Po troszku o Toszku”;
2) zamieszczaniu informacji w formie ogłoszeń lub/i plakatów o wydarzeniach, imprezach
okolicznościowych, kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe działające
na terenie Gminy Toszek, tj.:
 Toszeckie Towarzystwo Śpiewacze Chór „Tryl”
 Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Toszek,
 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek,
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej,
 Stowarzyszenie Miłośników Koni „Hubertus”,
 Klub Łuczniczy „A3D Toszek”,
 Toszecka Grupa Kolarska,
 Szczep Harcerski „IGNIS” w Toszku
 Toszecka Akademia Piłkarska,
 Toszecka Grupa Kolarska,
 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku;
3) tworzeniu wspólnych imprez, przedsięwzięć o charakterze inicjatywnym złożonych
z przedstawicieli organizacji i organów gminy, przykładowo wspólna realizacja
przedsięwzięcia pn. "Toszecki Jarmark Adwentowy" wraz ze stowarzyszeniem
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej;
4) udzielaniu pomocy przy aplikacji i przygotowaniu wniosku z „małych projektów” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku;
5) objęciu honorowym patronatem przez Burmistrza Toszka imprez, wydarzeń kulturalnych
inicjowanych przez organizacje pozarządowe (przykładowo „Piłkarski Turniej Dzikich
Drużyn”, Puchar Polski w FIELD, Festiwal Łuczniczy, Zawody Modelarskie);
6) promowaniu działających organizacji poprzez zamieszczanie na stronie www.toszek.pl
w specjalnych zakładkach (tj. NGO, SPORT), na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
w publikacjach promocyjnych (foldery, ulotki) informacji o ich działalności;
7) udzielaniu konsultacji, porad i pomocy w realizacji zadań przez jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych, działających na terenie Gminy Toszek.
§ 3. Ocena realizacji zadań przez poszczególne organizacje
1. Organizacje pozarządowe od wielu lat są ważnym partnerem Gminy Toszek w realizacji jej
statutowych zadań. Działalność tych organizacji wpływa na jakość życia mieszkańców.
Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się one do rozwoju demokracji
i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, co było głównym celem Programu.
2. W 2016 r. zawarto łącznie 16 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z organizacjami
pozarządowymi - wszystkie zakładane w ofertach cele zostały osiągnięte.
3. Współpraca Gminy Toszek z sektorem trzecim przybrała formę finansową oraz pozafinansową.
4. Podjęte przez organizacje działania, wspierane przez gminę, adresowane były do różnych grup
społecznych, służyły rozwiązaniu wielu problemów, w szczególności związanych
z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniem wykluczeniu
społecznemu ludzi starszych, chorych, podtrzymaniem ich funkcji życiowych, poprawą jakości
życia mieszkańców, a także z rozwojem kultury, dziedzictwa narodowego, zapewnieniem
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przyjaznej i otwartej przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu działań odpowiadających
faktycznym potrzebom społeczności lokalnej.
5. Dzięki wsparciu Gminy liczne grupy beneficjentów mogły realizować swoje pasje, rozwijać
zainteresowania, brać czynny udział w wielu ciekawych inicjatywach.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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PODSUMOWANIE
Podsumowując działania podejmowane w ramach Programu w roku 2016 na podstawie
wskaźników i danych z lat ubiegłych zaobserwować można, iż realizowane są one konsekwentnie.
Polityka gminna w tym zakresie jest nastawiona na umacnianie i ulepszanie wypracowanych
na przestrzeni ostatnich kilku lat mechanizmów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rok 2016 był wyjątkowy z perspektywy kontynuowania rozwijania dotychczasowej
współpracy Gminy Toszek z trzecim sektorem, bowiem obfitował w szereg wspólnych inicjatyw
podejmowanych przez administrację i NGO-sy, obejmując sferę zadań publicznych, stanowiących
zagadnienia priorytetowe współpracy, które obejmują w szczególności zakres:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Toszek,
w poprzez m.in.: organizację imprez sportowych, zawodów, rozgrywek o zasięgu lokalnym
i ponadlokalnym, szkoleniu sportowym dzieci, młodzieży, a także dorosłych, w tym
prowadzenie zajęć treningowych, bieżące utrzymywanie bazy sportowej związanej z realizacją
zadań publicznych, organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań
mieszkańców Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu;
2) promocji i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
w szczególności poprzez: świadczenie usług pielęgniarskich dla osób obłożnie chorych,
samotnych, starszych, niepełnosprawnych, w miejscu ich zamieszkania, nie objętych
długoterminową opieką pielęgniarską, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków
pielęgnacyjnych, czy organizację szkoleń z zakresu promocji zdrowia, opieki nad pacjentem
obłożnie chorym i niepełnosprawnym;
3) kultury i sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez:
wzbogacanie oferty kulturalnej Gminy Toszek (organizowanie wystaw, konkursów,
koncertów), edukację kulturalną, promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego ze szczególnym
uwzględnieniem Gminy na tle regionu, upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) edukacji, w szczególności poprzez: upowszechnianie wiedzy o regionie wśród dzieci
i młodzieży szkolnej, przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży
szkolnej, kształtowanie właściwych postaw społecznych;
5) ratownictwa i ochrony ludności, w szczególności poprzez udzielaniu konsultacji, porad
i pomocy w realizacji zadań przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, działających
na terenie Gminy Toszek;
Wszystkie wymienione działania w ramach finansowej i niefinansowej formy współpracy
jednostki samorządu z organizacjami pozarządowymi przyczyniły się do promocji Gminy Toszek
na zewnątrz, a co ważniejsze budowania i umacniania harmonijnej i partnerskiej współpracy oraz
zaangażowania społeczności lokalnej w proces rozwiązywania problemów społecznych oraz
zaspokajania potrzeb mieszkańców.
W 2016 r. zwiększono środki finansowe przeznaczone na współpracę Gminy Toszek
z podmiotami trzeciego sektora o kwotę 20.489,35 zł, co daje około 7 %, w stosunku do roku 2015.
Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi tworzy warunki
do korzystania z dostępnych zasobów w sposób przejrzysty i demokratyczny, zaś wypracowane
wspólnie płaszczyzny działań umożliwiają mieszkańcom gminy bezpośrednie włączenie się
w kreowanie polityki społeczno-gospodarczej ziemi toszeckiej, a co za tym idzie, zapewnienie
zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej adekwatnie do ich woli.

24/24

Id: 96D5C51B-9CDB-4D98-84FA-1FBE83E03211. Podpisany

Strona 24

UZASADNIENIE
Art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.), nakłada na organ wykonawczy,
tj. Burmistrza Toszka, obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu, tj. Radzie Miejskiej
w Toszku, sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Toszek z organizacjami
pozarządowymi za rok poprzedni, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
W przyjętym Uchwałą Nr XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada
2015 r. Programie współpracy Gminy Toszek w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w § 8 szczegółowo został określony sposób oceny realizacji
Programu oraz zakres, jaki winna zawierać w/w informacja. Załączone do niniejszej uchwały
sprawozdanie spełnia wszystkie wymogi określone w § 8 ust. 7 przywołanej uchwały organu
stanowiącego Gminy Toszek.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2016 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" jest zasadne.
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