UCHWAŁA NR XXI/138/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji Programu współpracy Gminy
Toszek w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 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 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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. 239 z późn. zm.) oraz
Uchwały Nr L/529/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 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 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 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 XXI/138/2016
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Gminy Toszek
w roku 2015
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1/10

Id: 6BC6ADF9-EA2B-490F-91CC-6A19F0921A8F. Podpisany

Strona 2

Rozdział 1
Łączna suma przyznanych dotacji
Łączna suma dotacji przyznanych organizacjom na realizację zadań publicznych w roku
2015 wyniosła 293.945,65 zł.

Rozdział 2
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert
W roku 2015 ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert.

Rozdział 3
Liczba złożonych ofert w poszczególnych otwartych konkursach ofert
1. Liczba złożonych ofert w poszczególnych konkursach:
1) na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
w formie wsparcia realizacji zadania – 7 ofert,
2) na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych w formie wsparcia realizacji zadania – 1 oferta.

Rozdział 4
Liczba organizacji, którym zlecono zadanie w drodze otwartego konkursu ofert,
wyszczególnienie nazw organizacji, przyznana kwota dotacji,
realizowane zadania oraz osiągnięte efekty
1. Realizację zadań publicznych zlecono 8 organizacjom wyłonionym w drodze otwartego
konkursu ofert.
2. Realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zlecono
następującym organizacjom:
1) Klubowi Sportowemu „Zamkowiec” w Toszku z siedzibą przy ul. K. Miarki 12,
44-180 Toszek:
a) przyznana kwota dotacji - 42.000,00 zł,
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
 organizacja szkoleń i meczów dla różnych grup dzieci, młodzieży i seniorów
w wymiarze 560 godz. podczas 280 zajęć,
 organizacja 75 meczów, z czego 29 na własnym boisku i 46 na wyjeździe,
 modernizacja trybun, w wyniku czego powstało 40 indywidualnych miejsc
siedzących oraz 60 m ławek,
 wyjazdy na 4 turnieje,
 organizacja V Turnieju Dzikich Drużyn, podczas którego odbyły się zawody
strongmanów; cała impreza przyciągnęła ok. 1000 osób,
 organizacja VII Integry, czyli Integracyjnej Spartakiady im. dr L. Guttmanna,
 podniesienie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży,
 podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży o celowości aktywnego
spędzania wolnego czasu.
2) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Przyszłość” Ciochowice z siedzibą
przy ul. Szkolnej 19, 44-180 Ciochowice:
a) przyznana kwota dotacji – 50.000,00 zł,
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
 organizacja szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w wymiarze 550 godzin;
liczba uczestników- 60 osób,
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 organizacja 95 zawodów (meczów i rozgrywek sportowych, w których
uczestniczyło ok. 60 osób),
 organizacja turnieju Trampkarzy (czerwiec 2015 r.),
 organizacja festynu rekreacyjno-sportowego oraz turnieju oldbojów (lipiec
2015 r.); udział w festynie wzięło ok. 1.000 osób,
 organizacja turnieju skata o Puchar Burmistrza Toszka (grudzień 2015 r.),
 organizacja turnieju tenisa stołowego o Puchar Prezesa LKS „Przyszłość”
Ciochowice w kat. juniorów i seniorów (grudzień 2015 r.),
 drużyna dzieci, młodzieży w swojej grupie zajęła IV miejsce w tabeli,
natomiast drużyna seniorów XVI miejsce w swojej grupie rozgrywkowej,
 liczba osób, które obejrzało mecze i rozgrywki oraz wzięło udział w festynie –
ok. 4000 osób,
 udostępnienie obiektu LKS „Przyszłość” Ciochowice na organizację Dnia
Dziecka, Dożynek, Mikołaja oraz spotkania opłatkowego dla mieszkańców,
 zapewnienie optymalnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży
i dorosłych poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz rozgrywkach
i zawodach,
 propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia,
 zapewnienie zdrowych form spędzania wolnego czasu.
3) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Paczyna z siedzibą przy ul. Wiejskiej,
44-120 Paczyna:
a) przyznana kwota dotacji - 10.000,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
 przepracowanie 175 godzin, w tym w organizacji zajęć szkoleniowych
dla dzieci 25 godzin, przy wykonaniu prac porządkowych obiektu 100 godzin,
a przy organizacji festynu sportowego – 50 godzin,
 organizacja dwudniowej imprezy środowiskowej (festyn majowy), w ramach
której rozegrano turniej piłkarski z zawodnikami z okolicznych wsi
i zaproszonych gości z terenu Pyskowic i miasta Bytom-Radzionków,
 organizacja 24 meczów turniejowych dla dzieci i młodzieży,
 organizacja zajęć sportowych, w których wzięło udział 88 osób,
 podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu sołectwa
Paczyna o korzyściach płynących z uprawiania ćwiczeń fizycznych,
 podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży o celowości aktywnego
spędzania wolnego czasu,
 uczestnictwo w treningach dużej grupy dzieci i młodzieży niezrzeszonej
w klubie.
4) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Ruch” w Pniowie z siedzibą
przy ul. Wiejskiej 23, 44-120 Pniów:
a) przyznana kwota dotacji - 24.000,00 zł,
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
 uczestnictwo 38 osób,
 organizacja szkoleń dzieci i młodzieży oraz grupy wyczynowej seniorów
w wymiarze 130 godzin,
 organizacja 32 zawodów drużynowych (jako gospodarze),
 wyjazdy na 32 zawody drużynowe,
 wyjazdy na 8 Turniejów Klasyfikacyjnych (indywidualnych),
 wyjazdy na 3 Mistrzostwa SZ.S.W.Z.LZS,
 organizacja 4 turniejów indywidualnych,
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 osiągnięcie przez zawodników klubu dobrych rezultatów w zawodach
sportowych: na szczeblu gminy (zawodnik klubu zdobył I miejsce), powiatu
(zawodniczki zdobyły I, II i III miejsce w mistrzostwach),
 zdobycie II miejsca klubu w klasyfikacji klubów sportowych,
 zdobycie I miejsca w rozgrywkach drużynowych przez drużynę mężczyzn
występującą w lidze okręgowej i zakwalifikowanie się do III ligi,
 występowanie drugiej drużyny mężczyzn (rezerwowej) w klasie terenowej,
 uczestnictwo członków klubu w Wojewódzkich Turniejach Klasyfikacyjnych
w kategoriach młodzików, kadetów i juniorów i zajmowanie przez nich coraz
wyższych miejsc,
 podniesienie poziomu sportowego uczestników zadania poprzez uczestnictwo
w szkoleniach,
 podniesienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poziomu świadomości
o korzyściach płynących z uprawiania ćwiczeń fizycznych,
 zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na zajęciach sportowych,
co wpłynęło m.in. na zmniejszenie zagrożenia narkomanią i alkoholizmem,
 znaczne podniesienie poziomu sportowego przez grupę wyczynową.
5) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Toszecka Grupa Kolarska” z siedzibą
przy ul. Wilkowickiej 2, 44-180 Toszek:
a) przyznana kwota dotacji – 10.000,00 zł,
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
 zagospodarowanie czasu wolnego, udział w treningach kolarskich,
 rywalizacja sportowa w trakcie zawodów kolarskich,
 popularyzacja kolarstwa poprzez organizację zawodów o Puchar Burmistrza
Toszka,
 tworzenie więzi grupowych poprzez wspólne uczestnictwo w zawodach
i treningach,
 promocja zdrowego trybu życia,
 udział w zgrupowaniu,
 zwiększenie bezpieczeństwa podczas treningów poprzez wykonanie badań
czynnościowych,
 organizacja wyjazdu i realizacja planu treningowego podczas udziału w 25
wyścigach na terenie całej Polski i poza granicami (lipiec-grudzień 2015 r.),
 udział w 27 zawodach kolarskich o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej
i międzynarodowej oraz rangi Mistrzostw Polski,
 1 zawodnik klubu zajmuje V miejsce w klasyfikacji Pucharu Polski i będzie
walczył w Mistrzostwach Polski.
6) Kobiecemu Klubowi Sportowemu Zabrze z siedzibą przy ul. Mickiewicza 66a,
41-800 Zabrze:
a) przyznana kwota dotacji - 9.000,00 zł,
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
 udział juniorek klubu (uczennice klasy sportowej o profilu piłki nożnej) w III
lidze grupy śląskiej, gdzie rozegrały 8 meczów (2 zwycięstwa, 6 porażek),
 zajęcie VIII miejsca w tabeli w sezonie 2015/2016 rundy jesiennej,
 udział w 2 meczach kontrolnych,
 udział w akcjach charytatywnych,
 udział w 2 turniejach strefowych w Klubowych Mistrzostwach Polski do lat 16;
zawodniczki wygrały turniej eliminacyjny województwa śląskiego i zajęły
II miejsce w turnieju strefowym awansując do dalszych rozgrywek,
w których weźmie udział 16 najlepszych drużyn z całego kraju
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 organizacja zajęć treningowych,
 liczba osób uczestniczących w zajęciach – 10 osób,
 promowanie i rozwijanie przez klub kobiecego futbolu na terenie Gminy
Toszek, jak również na terenie województwa śląskiego
7) Klubowi Łuczniczemu A3D TOSZEK z siedzibą przy ul. Leśnej 1, 44-180 Boguszyce:
a) przyznana kwota dotacji – 10.000,00 zł,
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
 organizacja 59 treningów łuczniczych o charakterze technicznym
i ogólnorozwojowym w wymiarze 177 godzin pracy szkoleniowej, w których
uczestniczyło łącznie 244 jednostek osobowych,
 uczestnictwo w 30 zawodach o zasięgu krajowym, w tym 10 wysokiej rangi,
Pucharu i Mistrzostw Polski, co daje łącznie ponad 60 startów zawodników
klubu; łącznie we wszystkich zawodach i turniejach udział wzięło 184
jednostek osobowych,
 uczestnictwo 6 zawodników w szkoleniu z łucznictwa polowego,
 organizacja 5 ogólnodostępnych turniejów z pokazami łuczniczymi oraz 1
pokaz łucznictwa z uczestnictwem lokalnej społeczności i osób
niezrzeszonych, podczas których zawodnicy prezentowali swoje umiejętności
ponad 110 osobom z publiczności,
 zakup sprzętu łuczniczego: 8 mat piankowych, 4 maty stacjonarne, 1 łuk
szkoleniowy, zestaw tarcz łuczniczych,
 wobec 22 osób przeprowadzono indywidualny tryb szkolenia, w wyniku
którego 10 osób zostało członkami klubu, a 2 osoby uzyskały status
zawodników klubu otrzymując licencje Polskiego Związku Łuczniczego,
 poprawa jakości szkolenia i wyszkolenia zawodników,
 podniesienie poziomu sportowego i sprawności fizycznej zawodników klubu,
 zapewnienie optymalnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży
poprzez systematyczny udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
 propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia,
 zapewnienie alternatywnych i zdrowych formy spędzania wolnego czasu,
 zwiększenie zainteresowania łucznictwem i integracja ze środowiskiem
lokalnym,
 przystąpienie do klubu nowych zawodników, osiągających bardzo dobre
wyniki, jednocześnie reprezentujących na zewnątrz miasto i gminę Toszek,
 zwiększenie popularności łucznictwa przez umożliwienie mieszkańcom
uczestnictwa w organizowanych turniejach z pokazach,
 wzrost prestiżu klubu,
 zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie szkolnym
i wakacyjnym,
 dołączenie przez zawodników klubu do czołówki polskich zawodników,
uzyskując powołania do Kadry Narodowej i reprezentacji Polski w łucznictwie
na arenie zawodów międzynarodowych, zdobywając tytuły Mistrzów Polski,
Wicemistrzów, Zdobywców Pucharu Polski oraz wysokie I i II klasy sportowe.
3. Realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych zlecono Caritas Diecezji Gliwickiej z siedzibą przy ul. Ziemowita 2,
44-100 Gliwice:
1) przyznana kwota dotacji – 98.000,00 zł,
2) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
a) wykonanie usług pielęgniarskich i pielęgnacyjnych w domu pacjenta (ludzie
starsi, emeryci, renciści bezrobotni, ludzie ciężko chorzy),
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b) wykonywanie specjalistycznych usług pielęgniarskich, w tym zapobieganie
powstawania odleżyn i odparzeń, pielęgnację zalecaną przez lekarza, udzielanie
pomocy
niezbędnej
w
funkcjonowaniu
osób
chorych,
starszych
i niepełnosprawnych,
c) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pielęgnacyjnych,
d) usługi rehabilitacji leczniczej w domu pacjenta,
e) rozpoznawanie stanu pacjenta i jego środowiska oraz ustalanie problemów
zdrowotnych,
f) prowadzenie edukacji zdrowotnej wobec pacjenta i jego rodziny,
g) objęcie opieką 65 pacjentów z terenu Gminy Toszek,
h) wykonanie 3.782 wizyty domowych,
i) przeprowadzenie 309 konsultacji lekarskich,
j) wykonanie 1.843 czynności higienicznych,
k) wykonanie 17.044 zabiegów pielęgniarskich, w tym 1.910 przyłóżkowej
rehabilitacji.

Rozdział 5
Liczba organizacji, którym zlecono realizację zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert, wyszczególnienie nazw organizacji,
przyznana kwota dotacji, realizowane zadania oraz osiągnięte efekty
1. Realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert zlecono 7
organizacjom, w tym:
1) Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku z siedzibą przy ul. K. Miarki 12, 44-180
Toszek:
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „VI Turniej Dzikich Drużyn”6.500,00 zł,
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
 zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej, w którym wzięło
udział 31 drużyn, czyli ponad 300 zawodników; uczestnikami Turnieju były
drużyny piłkarskie z Gminy Toszek oraz z całego województwa śląskiego,
jak również z województw: opolskiego i małopolskiego,
 zakupienie 2 mikrofonów dla konferansjerów oraz pucharów i nagrody
dla 3 najlepszych drużyn Turnieju,
 popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Toszek,
 krzewienie kultury fizycznej, dbanie o zdrowy styl życia i zwiększenie
atrakcyjności spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 integracja ludzi z różnych grup społecznych
2) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego z siedzibą
przy ul. Wczasowej 3, 47-400 Racibórz:
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „Rajd szlakiem zabytków Ziemi
Toszeckiej ”- 1.750,00 zł,
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
 odwiedzenie oraz poznanie przez uczestników rajdu historii następujących
obiektów: kościoły drewniane w Olszowej, Kluczu i Zimnej Wódce, pałac
w Kotulinie, kościół w Płużnicy Wielkiej,
 pogłębienie lokalnej i regionalnej tożsamości uczestników rajdu,
 przedstawienie historii i znaczenia zwiedzanych obiektów dla dziedzictwa
kulturowego regionu przez ks. dr. Piotra Góreckiego,
 udział 122 osób w rajdzie w przedziale wiekowym od 5-89 lat,
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 przebycie przez rowerzystów łącznie 50 km trasy rajdu,
 otrzymanie przez wszystkich uczestników rajdu pamiątkowych toreb z logo
imprezy oraz krótkiego opisu trasy ze zdjęciami obiektów odwiedzonych
podczas rajdu.
3) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego z siedzibą
przy ul. Wczasowej 3, 47-400 Racibórz:
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „Ocalić od zapomnienia –
uroczystość upamiętniająca ofiary obozu NKWD w Toszku” - 2.500,00 zł
b) realizowane zadania i osiągnięte efekty:
 uczczenie pamięci tragicznie zmarłych ofiar obozu,
 przybliżenie współczesnym mieszkańcom Toszka wiedzy o tragicznych
wydarzeniach z roku 1945,
 wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za zachowanie pamięci ofiar
tragicznych wydarzeń z roku 1945,
 zorganizowanie koncertu żałobnego stanowiącego ważny element
uroczystości,
 udekorowanie otoczenia pomnika i kaplicy św. Barbary,
 liczba uczestników - ok. 150 osób,
 w przygotowanie wystawy zaangażowanych było 9 osób.
4) Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Kotulin” z siedzibą przy ul. Świbskiej 31,
44-180 Kotulin
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „ Orkiestra dęta najlepsza na Boże
Narodzenie - organizacja warsztatów wyjazdowych dla członków orkiestry dętej
i cyklu koncertów bożonarodzeniowych” – 10.000,00 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
 udział w warsztatach muzycznych 40 członków orkiestry,
 koncert podczas jarmarków bożonarodzeniowych zorganizowanych
w Toszku, gdzie w koncercie uczestniczyło ok. 1000 mieszkańców Gminy
Toszek oraz w Kotulinie, gdzie liczba uczestników wyniosła ok. 300
mieszkańców sołectwa Kotulin i przybyłych gości, a także w czasie
nabożeństw bożonarodzeniowych, gdzie liczba uczestników wyniosła ok. 500
parafian z Kotulina i przybyłych gości,
 dzięki koncertom umożliwienie słuchaczom zapoznanie się z opracowaniami
kolęd i pastorałek z różnych kręgów kulturowych,
 wpisanie się działań Orkiestry Dętej z Kotulina w wielowiekowe wysiłki ludzi
tworzących etos śląskich orkiestr dętych,
 poprzez udział orkiestry w nabożeństwach bożonarodzeniowych oraz ich
oprawę muzyczną, podniesienie rangi tych uroczystości oraz stworzenie
niepowtarzalnego nastroju,
 udział
orkiestry
w
warsztatach
orkiestrowych
zorganizowanych
w Zakopanem, gdzie prowadzono próby w pełnym składzie osobowym,
co zdecydowanie podniosło poziom wykonawczy orkiestry,
 osiągnięcie celu, jakim było możliwie jak najlepsze wykonanie koncertów
o charakterze świątecznym.
5) Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Toszek” z siedzibą przy ul. Wiejskiej 24, 44-180
Toszek
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „Jubileuszowe muzykowanie
z okazji 50-lecia Orkiestry Dętej Toszek” – 8.120,00 zł,
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
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 zorganizowanie koncertów orkiestr dętych z Toszka, Wielowsi, Wiśnicza,
Świbia i Kotulina,
 zapoznanie mieszkańców z muzyką orkiestr dętych,
 zaprezentowanie poziomu artystycznego okolicznych orkiestr dętych,
 koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności; wzięło w nich
udział około 700 słuchaczy.
6) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ruch” w Pniowie z siedzibą przy ul. Wiejskiej
31, 44-120 Pniów
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „Promowanie tenisa stołowego
wśród mieszkańców Gminy Toszek” – 2.700,00 zł,
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
 zakupienie koszulek z herbem Gminy Toszek dla dzieci, młodzieży
i zawodników klubu występujących w II i III lidze,
 organizacja wyjazdów na zawody do Pszczyny i Sosnowca, gdzie
zawodnikom wręczono pamiątkowe gadżety,
 zorganizowanie zawodów na terenie Gminy Toszek na poziomie II ligi kobiet
oraz III ligi mężczyzn,
 wzrost zainteresowania zawodami ze strony publiczności w porównaniu
do lat ubiegłych,
 promocja Gminy Toszek w różnych województwach poprzez występowanie
w zawodach w koszulkach z herbem Gminy Toszek.
7) Stowarzyszenie „Toszeckie Towarzystwo Śpiewacze” z siedzibą przy ul. Zamkowej
10, 44-180 Toszek
a) przyznana kwota dotacji w ramach zadania pn. „Konfrontacje śpiewacze
w Gminie Toszek” – 9.375,65 zł
b) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
 organizacja wydarzenia kulturalnego „Konfrontacje śpiewacze w Gminie
Toszek”,
 przygotowanie i wydrukowanie 80 sztuk zaproszeń i ich wysyłka,
 organizacja i udział 20 członków Chóru „Tryl” w 5 warsztatach muzycznych,
 uczestnictwo ok. 200 gości na koncertach,
 występ 65 artystów z województwa śląskiego i opolskiego,
 wręczenie 13 dyplomów dla chórów, potwierdzających ich udział
w koncertach,
 wręczenie 1 statuetki dla wyróżnionego chóru,
 wykonanie 1 profesjonalnej prezentacji Chóru „Tryl”, która będzie służyła jako
narzędzie promocji podczas różnych wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy
Toszek oraz poza jej terenem,
 wykonanie przekrojowej dokumentacji fotograficznej: od spotkań
warsztatowych do wydarzenia kulturalnego „Konfrontacje śpiewacze
w Gminie Toszek”,
 krzewienie tradycji i kultury muzyki chóralnej w Gminie Toszek,
 wspieranie działań na rzecz rozwoju muzyki chóralnej,
 prezentacja i pielęgnacja tradycji muzyki chóralnej z uwzględnieniem
autentycznego repertuaru i sposobów jego wykonania,
 konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pomiędzy reprezentowanymi
chórami,
 konfrontacja własnych dokonań i poszukiwań artystycznych,
 integracja środowiska chóralnego,
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 doskonalenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych oraz
upowszechnienie ich dorobku artystycznego, promocja Gminy Toszek
w unikatowym barokowym zabytku kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Toszku,
 wzrost umiejętności wokalnych i poziomu artystycznego członków Chóru
„Tryl”,
 podniesienie świadomości mieszkańców gminy Toszek i zaproszonych gości
na temat wieloletniej tradycji związanej z kultywowaniem muzyki chóralnej
w Toszku.

Rozdział 6
Liczba organizacji, z którymi rozwiązano umowy,
nazwy organizacji, nazwy zadań, wysokość przyznanych im dotacji
oraz przyczyny rozwiązania umowy
W roku 2015 nie rozwiązano umowy z żadną organizacją pozarządową, której zlecono
realizację zadania publicznego Gminy Toszek.

Rozdział 7
Liczba organizacji, które nie złożyły w terminie sprawozdań końcowych,
nazwy organizacji, nazwy zadań, wysokość przyznanej dotacji,
podjęty tok postępowania
W roku 2015 Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Toszek” z siedzibą przy ul. Wiejskiej 34,
44-180 Toszek, złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania pn. „Jubileuszowe
muzykowanie z okazji 50-lecia istnienia Orkiestry Dętej Toszek” 2 dni po upływie terminu,
określonego w zawartej z Gminą Toszek umowie o wsparcie realizacji w/w zadania
publicznego. Podmiot został zobowiązany do złożenia pisemnego wyjaśnienia odnośnie
przyczyny złożenia sprawozdania po upływie terminu.

Rozdział 8
Suma środków finansowych niewykorzystanych przez organizacje
W roku 2015 Stowarzyszenie „Toszeckie Towarzystwo
niewykorzystane środki pochodzące z dotacji w kwocie 214,04 zł.

Śpiewacze”

zwróciło

Rozdział 9
Ocena realizacji zadań przez poszczególne organizacje
1. Wszystkie podmioty, z którymi zostały zawarte umowy na realizację zadań publicznych
Gminy Toszek, wykonały założone przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239
z późn. zm.), Programem współpracy Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi
w roku 2015 uchwalonym przez Radę Miejską w Toszku oraz złożonymi ofertami.
2. Ze złożonych sprawozdań wynika, iż:
1) cele realizacji zadań zakładane w ofertach zostały osiągnięte,
2) przydzielone dotacje wykorzystano w sposób prawidłowy, odpowiadający
kosztorysom zawartym w ofertach oraz zasadom określonym w umowie,
3) przy wydatkowaniu środków finansowych przestrzegano ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
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Rozdział 10
Informacja o niefinansowych formach współpracy
1. Użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „Przyszłość” w Ciochowicach obiektu
użytkowego wraz z wyposażeniem („Dom Sportowca”) o kubaturze 1.882 m²
i powierzchni zabudowy 654 m², powierzchni użytkowej 527 m² oraz boiska sportowego
o pow. 1,3100 ha, położonych w Ciochowicach przy ul. Szkolnej 19.
2. Użyczenie Klubowi Sportowemu „Zamkowiec” w Toszku boiska sportowego oraz
budynku szatni dla sportowców o pow. zabudowy 415 m², pow. użytkowej 358,9 m²,
położonych w Toszku przy ul. Karola Miarki 2.
3. Użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Paczyna boiska sportowego
o pow. 1,7000 ha oraz budynku szatni dla sportowców o pow. zabudowy 397 m²,
pow. użytkowej 116 m², położonych w Paczynie przy ul. Wiejskiej.
4. Użyczenie Hufcowi Ziemi Gliwickiej Związku Harcerstwa Polskiego, będącym jednostką
Chorągwi Śląskiej ZHP z siedzibą przy Al. Przyjaźni 9, 44-100 Gliwice, lokalu
użytkowego o pow. użytkowej 69,68 m², położonego przy ul. Gliwickiej 24 44-180 Toszek;
lokal jest użytkowany przez Szczep Harcerski „IGNIS”.
5. 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 oraz w gminnej gazecie samorządowej „Po troszku
o Toszku” – w roku 2015 zamieszczano informacje w formie ogłoszeń, plakatów
o wydarzeniach, imprezach okolicznościowych, kulturalnych organizowanych przez
organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Toszek: Orkiestry Dętej Toszek,
Orkiestry Dętej Kotulin, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Toszeckiej, Stowarzyszenia
„Razem dla Kotulina”, Stowarzyszenia Miłośników Koni „Hubertus”, Klubu
Łuczniczego A3D Toszek, Toszeckiej Grupy Kolarskiej, Szczepu Harcerskiego „IGNIS”
w Toszku, Stowarzyszenia „Dobro Dziecka”,
2) tworzeniu wspólnych imprez, przedsięwzięć o charakterze inicjatywnym złożonych
z przedstawicieli organizacji i organów gminy – wspólna realizacja Toszeckiego
Jarmarku Adwentowego wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Toszeckiej,
3) zorganizowaniu warsztatów dla stowarzyszeń w celu wypracowania strategii Lokalnej
Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” istotnej przy pozyskiwaniu przez
trzeci sektor tzw. „małych grantów” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020,
4) udzielaniu pomocy i konsultacji toszeckim stowarzyszeniom przy realizacji zadań
publicznych dofinansowanych ze środków jednostki samorządu terytorialnego,
5) objęciu honorowym patronatem przez Burmistrza Toszka imprez, wydarzeń
kulturalnych inicjowanych przez organizacje pozarządowe (np. „Piłkarski Turniej
Dzikich Drużyn”, Puchar Polski w FIELD, Festiwal Łuczniczy, Zawody Modelarskie
itp.), w tym ufundowanie nagród dla laureatów,
6) promowaniu działających organizacji poprzez zamieszczanie na stronie
www.toszek.pl w specjalnych zakładkach, 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.
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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.239 z późn.zm.), nakłada na organ wykonawczy, tj.
Burmistrza Toszka, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, obowiązek przedstawienia
organowi stanowiącemu, tj. Radzie Miejskiej w Toszku, sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.
W przyjętym Uchwałą Nr L/529/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 12 listopada
2014 r. Programie współpracy Gminy Toszek w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa 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 przywołanej uchwały.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Miejska w Toszku uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji Programu współpracy Gminy
Toszek w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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