
SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY  
GMINY WILKOWICE Z ORGANIZACJAMI  

POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2013 
 

Rada Gminy Wilkowice Uchwałą Nr XXVIII/214/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku, 

przyjęła Program współpracy Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi oraz z 

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, zwany dalej Programem. Program jest 

jednym z podstawowych dokumentów  określających zakres i zasady współdziałania Gminy z 

podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Program przede 

wszystkim określa cele i obszary współpracy, wyznacza zadania priorytetowe a także formy i 

tryby ich realizacji. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na 

zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji. 

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającego na 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych 

programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zgodnie z art. 5a, pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 

terminie do dnia 30.04.2014 r. Wójt Gminy Wilkowice przedkłada Radzie Gminy Wilkowice 

sprawozdanie z realizacji Programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 

Zlecanie realizacji zadań publicznych w 2013 roku regulowały następujące 

dokumenty: 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie; 

 Uchwała Nr XXVIII/214/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w 

sprawie:  programu    współpracy    Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi 

oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013; 

 Uchwała nr I/6/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie: 

sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

 Zarządzenie nr 136/2012 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie 

ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego 

Gminy Wilkowice z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego w 2013 r. 

 Zarządzenie nr 137/2012 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie 

ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego 

Gminy Wilkowice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. 

 Zarządzenie nr 138/2012 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie 

ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego 

Gminy Wilkowice z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii w 2013 r. 

 Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej, celem opiniowania składanych ofert, w ramach 

organizowanych konkursów na zlecanie realizacji zadań publicznych w 2013 r. 
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Wysokość środków w 2013 r. na poszczególne zadania wymienione niżej przedstawia się 
następująco:  
 

Wysokość środków budżetowych Gminy 
Wilkowice  zaplanowanych na realizację  
zadań programowych: 

Wysokość środków budżetowych Gminy 
Wilkowice  przekazanych na realizację  
zadań programowych: 

 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego – 30.000,00 zł 
 

 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego – 30.000,00 zł 

 
wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej  – 60.000,00 zł 
 

 
wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej  – 60.000,00 zł 
 

 
rozwiązywanie problemów alkoholowych i 
przeciwdziałanie narkomanii – 25.000,00 zł 
 

 
rozwiązywanie problemów alkoholowych i 
przeciwdziałanie narkomanii – 24.965,00 zł 
 

Razem:  115.000,00zł Razem:  114.965,00zł 

 

Wójt Gminy Wilkowice przeprowadził 4 otwarte konkursy ofert na zadania publiczne: 

1. na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

w 2013 r. 

2. na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego w 2013 r. 

3. na realizację zadań publicznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii w terminie 28.01.2018 r. do 31.05.2013 r. 

4. na realizację zadań publicznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii w terminie 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r. 

W wyżej wymienionych konkursach organizacje pozarządowe złożyły łącznie  ofert.    

W wyniku przedmiotowych konkursów zawarto 21 umów z organizacjami 

pozarządowymi na realizację zadań publicznych stanowiących załączniki nr 1 do 4 do 

niniejszego sprawozdania. Dotacji udzielono 9 organizacjom pozarządowym. 

Na realizację zadań programowych przekazano środki budżetowe o łącznej wysokości 

115.000,00 zł.  

Kwota dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe wyniosła - 0,00 zł:  
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Zgodnie z zawartymi umowami realizatorzy poszczególnych zadań złożyli terminowo  

sprawozdania z ich wykonania oraz rozliczenia z otrzymanych dotacji. 

 

 

WSPÓŁPRACA 

 

W oparciu o Program, z organizacjami pozarządowymi prowadzono  również 

współpracę pozafinansową. Na stronie internetowej  Gminy Wilkowice umieszczano 

informacje dla organizacji pozarządowych. Ponadto w miesięczniku „Głos Gminy Wilkowice” 

publikowane były istotne informacje dotyczące współpracy Gminy Wilkowice z organizacjami 

pozarządowymi. 

Przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy 

Wilkowice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2013, których formę i zakres określono w Uchwale nr I/6/2010 Rady Gminy Wilkowice z 

dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji z organizacjami pozarządowymi oraz z 

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

PODSUMOWANIE 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji  

i jawności. 

 

Wprowadzenie i realizacja Programu służyły głównie : 

 umacnianiu w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

 umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i 

struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych oraz zwiększenie aktywności 

społecznej mieszkańców Gminy; 

 integracji podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które działają 

na terenie Gminy Wilkowice lub na rzecz jej mieszkańców (bez względu na siedzibę); 

 podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy. 
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Załącznik Nr 1 

Wykaz zadań i podmiotów je realizujących z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego,  którym udzielono  na 2013 r. dotacji z budżetu Gminy 

Wilkowice. 
 

 

Lp. Nazwa OFERENTA Tytuł zadania Wnioskowana 
kwota 

KWOTA 
PRZYZNANA 

Uwagi  

1. Parafia 
Rzymskokatolicka 
NKPJCh w Bystrej 

Konkurs Kolęd i 
Pastorałek  
w Bystrej 

600,00 zł  
600,00 zł 

Okres 
realizacji 
zadania: 
styczeń 
2013 

2. Stowarzyszenie 
Razem dla 
Wilkowic 

Zaśpiewam i 
zagram dla was na 
fletni Pana 

3.695,00 zł  
3.000,00 zł 

Okres 
realizacji 
zadania: 
luty – lipiec 
2013 

3. Stowarzyszenie 
Razem dla 
Wilkowic 

Akademia 
Rękodzieła – 
jarmark rzeczy 
ładnych 

4.180,00 zł  
3.500,00 zł 

Okres 
realizacji 
zadania: 
luty – 
listopad 
2013 

4. Stowarzyszenie 
Razem dla 
Wilkowic 

Zobaczyć w 
obiektywie…- 
aparat cyfrowy bez 
tajemnic – 
kontynuacja. 

2.200,00 zł  
0,00 zł 

Okres 
realizacji 
zadania:  
marzec – 
czerwiec 
2013 

5. Stowarzyszenie 
Razem dla 
Wilkowic 

V Dyktando z 
języka polskiego 
„Ortograficzne 
Potyczki” 

1.740,00 zł  
      1.500,00 
zł 

Okres 
realizacji 
zadania: 
styczeń – 
listopad 
2013 

6. Wrota Beskidów Wilkowicka zadumy 
chwilka – skąd my 
mamy 

5.000,00 zł  
4.000,00 zł 

Okres 
realizacji 
zadania: 
styczeń – 
listopad 
2013 

7. Stowarzyszenie 
Rozwoju Mesznej 

Teatr w szkole 7.100,00 zł  
4.500,00 zł 

Okres 
realizacji 
zadania: 
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luty – 
listopad 
2013 

8. Stowarzyszenie 
Rozwoju Mesznej 

Meszna. Ludzie z 
pasją. 

2.540,00 zł  
2.000,00 zł 

Okres 
realizacji 
zadania: 
Styczeń – 
sierpień 
2013 

9. Towarzystwo 
Przyjaciół Bystrej 

Wydanie Publikacji 
„Gmina Wilkowice 
– informator” 

4.000,00 zł  
3.500,00 zł 

Okres 
realizacji 
zadania: 
Luty-lipiec 
2013 

10. Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Bystra 
Bystrzańska 
Inicjatywa 

Ukazać Twórców 
Sztuki poprzez 
zorganizowanie 3-
ch jarmarków 

6.000,00 zł  
 
4.400,00 zł 

Okres 
realizacji 
zadania: 
Maj – 
wrzesień 
2013 

11. Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Bystra 
Bystrzańska 
Inicjatywa 

Bystrzyńskie Gody 
– Kolędnicy 
Przebierańcy 

4.000,00 zł  
3.000,00 zł 

Okres 
realizacji 
zadania: 
Styczeń – 
luty 2013 

  RAZEM: 41.055,00 zł 30.000,00 zł – zgodnie z 
ogłoszonym konkursem 
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Załącznik Nr 2 

 

Wykaz zadań i podmiotów je realizujących z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej, którym udzielono na 2013 r. dotacji z budżetu Gminy Wilkowice.  

 
 

Lp. Nazwa 

OFERENTA 

Tytuł zadania Wnioskowana 

kwota 

KWOTA 

PRZYZNANA 

Uwagi  

1. Międzygminny 
Klub Sportowy 
„Skrzyczne” 
Szczyrk 

Szkolenie dzieci i 
młodzieży 
uzdolnionej 
sportowo, 
osiągającej znaczące 
wyniki we 
współzawodnictwie 
ogólnopolskim i 
wojewódzkim 
„Szkolenie młodych 
alpejczyków” 

8.850,00  

0,00 

Okres 
realizacji 
zadania: 14 
styczeń – 15 
listopad 2013 
Narciarstwo 
alpejskie. 

2. Stowarzyszenie 
Rozwoju 
Mesznej 

Sportowa Meszna 
2013 

4.200,00  
2.000,00 

Luty-
październik 
2013 r. 
Mistrzostwa 
Gminy w 
narciarstwie 
zjazdowym 
oraz otwarte 
Mistrzostwa 
Mesznej w 
Piłce nożnej. 

3. GLKS Wilkowice Zajęcia sportowo-
rekreacyjne dla 
młodzieży w 
dyscyplinach 
sportowych piłka 
nożna oraz piłka 
nożna halowa.  

40.000,00  
28.000,00 

Okres 
realizacji 
styczeń-
listopada 
2013 r.  

4. LKS „Klimczok-
Bystra” 

Dwudniowy 
odpustowy konkurs 
skoków o 
Mistrzostwo Bystrej i 
Puchar Wójta Gminy 

2.970,00  
2.000,00 

Okres 
realizacji: 
lipiec-
wrzesień 
2013 r. 

5. LKS „Klimczok-
Bystra” 

Organizacja 
ogólnopolskich, 

3.000,00  
2.000,00 

Okres 
realizacji: 
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międzynarodowych 
zawodów w biegach 
na nartorolkach 
„Rollski`13” 

lipiec-
wrzesień 
2013 r. 

6. LKS „Klimczok-
Bystra” 

Szkolenie dzieci i 
młodzieży 
uzdolnionej 
sportowo w 
narciarstwie 
klasycznym. 

29.800,00  
26.000,00 

 

Okres 
realizacji: 
styczeń – 
listopad 2013 
r. 

  RAZEM: 88.820,00 60.000,00 zł – zgodnie z 

ogłoszonym konkursem 
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Załącznik Nr 3 

 

Wykaz zadań i podmiotów je realizujących z zakresu rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w terminie 28.01.2013 r. do 31.05.2013 r., 

którym udzielono na 2013 r. dotacji z budżetu Gminy Wilkowice. 
 

Lp. Data złożenia oferty Nazwa Opis 
Kwota 
wnioskowana 

Przyznana 
dotacja. 

1. 28.12.2012 

Bezpieczny 
wypoczynek 
dzieci 
"Zimowe 
zabawy - 
Wilkowice 
2013" 

Akcja Katolicka o/ 
Wilkowice - ferie 
zimowe. 

3 965,00 zł 3 965,00 zł 

2. 28.12.2012 
Przygoda z 
zimą 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Mesznej - 
ferie zimowe. 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

3. 19.12.2012 
Zimowisko 
"Ferie z 
Bogiem" 

Parafia Rzymsko-
katolicka pw. NKPJC w 
Bystrej Krakowskiej - 
ferie zimowe 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

4.     RAZEM: 11 965,00 zł 11 965,00 zł 
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Załącznik Nr 4 

 
Wykaz zadań i podmiotów je realizujących z zakresu rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w terminie 01.07.2013 r. do 31.08.2013 r., 
którym udzielono na 2013 r. dotacji z budżetu Gminy Wilkowice. 

 

 

Lp. Data złożenia oferty Nazwa Opis 
Kwota 
wnioskowana 

Przyznana 
dotacja. 

1. 10.06.2013 r. 

Bezpieczny 
wypoczynek 
dzieci "Lato - 
Wilkowice 
2013" 

Akcja Katolicka o/ 
Wilkowice - ferie 
letnie. 

3 878,00 zł 3 000,00 zł 

2. 10.06.2013 r. 
Przygoda z 
latem 2013 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Mesznej - 
ferie letnie. 

3 500,00 zł 2 500,00 zł 

3. 22.05.2013 r. 
Zimowisko 
"Ferie z 
Bogiem" 

Parafia Rzymsko-
katolicka pw. NKPJC 
w Bystrej 
Krakowskiej - ferie 
letnie 

5 000,00 zł 4 000,00 zł 

4. 11.06.2013 r. 

Wypoczynek 
dzieci - 
"Zagrożenia 
współczesnego 
świata" 

Rzymskokatolicka 
Parafia p.w. 
Wniebowzięcia 
N.M.P. w Bystrej - 
ferie letnie 

5 000,00 zł 3 500,00 zł 

5.     RAZEM: 17 378,00 zł 13 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 


