
SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY  
GMINY WILKOWICE Z ORGANIZACJAMI  

POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2014 
 

Rada Gminy Wilkowice Uchwałą XLI/344/2013 z dnia 27 listopada 2013 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 30.04.2015 r. Wójt Gminy Wilkowice przedkłada Radzie Gminy Wilkowice 

sprawozdanie z realizacji Programu. 
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ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 

Zlecanie realizacji zadań publicznych w 2014 roku regulowały następujące 

dokumenty: 

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

wolontariacie; 

 Uchwała Nr XLI/344/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2013 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 2014; 

 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 128/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 3 grudnia 2013 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 2014 r. 

 Zarządzenie nr 129/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego 

Gminy Wilkowice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. 

 Zarządzenie nr 127/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego 

Gminy Wilkowice z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii w 2014 r. 

 Zarządzenie nr 127/2013 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego 

Gminy Wilkowice z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii w 2014 r. (I półrocze). 

 Zarządzenie nr 58/2014 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego 
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Gminy Wilkowice z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii w 2014 r. (II półrocze). 

 Zarządzenie nr 76/2014 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Wilkowice w zakresie „Programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas III Szkoły 

Podstawowej – powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. 

 Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej, celem opiniowania składanych ofert, w ramach 

organizowanych konkursów na zlecanie realizacji zadań publicznych w 2014 r. 

 
 
 
 
 
Wysokość środków w 2014 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 – 35.000,00 zł 
 

 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego – 35.000,00 zł 

 
wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej  – 85.000,00 zł 
 

 
wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej  – 85.000,00 zł 
 

zajęcia pozalekcyjne dla dzieci klas III Szkoły 
Podstawowej – powszechna nauka pływania 
„Umiem Pływać” – 21.000,00 zł 

zajęcia pozalekcyjne dla dzieci klas III Szkoły 
Podstawowej – powszechna nauka 
pływania „Umiem Pływać” – 21.000,00 zł 

 
rozwiązywanie problemów alkoholowych i 
przeciwdziałanie narkomanii – 25.000,00 zł 
 

 
rozwiązywanie problemów alkoholowych i 
przeciwdziałanie narkomanii – 24.930,00 zł 
 

Razem:  166.000,00zł Razem:  165.930,00zł 

 

Wójt Gminy Wilkowice przeprowadził 5 otwartych konkursów ofert na zadania 

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

w 2014 r. 

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

i dziedzictwa narodowego w 2014 r. 

3. na realizację zadań publicznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii w terminie 13.01.2014 r. do 31.05.2014 r. 

4. na realizację zadań publicznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii w terminie 29.06.2014 r. do 31.08.2014 r. 

5. na realizację zadań publicznych z zakresu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas III Szkoły 

Podstawowej – powszechna nauka pływania „Umiem Pływać” w terminie 02.09.2014 

r. do 30.11.2014 r. 

W wyżej wymienionych konkursach organizacje pozarządowe złożyły łącznie 33 oferty.    

W wyniku przedmiotowych konkursów zawarto 30 umów z organizacjami 

pozarządowymi na realizację zadań publicznych stanowiących załączniki nr 1 do 5 do 

niniejszego sprawozdania. Dotacji udzielono 14 organizacjom pozarządowym. 

Na realizację zadań programowych przekazano środki budżetowe o łącznej wysokości 

165.930,00 zł.  

Kwota dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe wyniosła - 0,00 zł:  

 

Zgodnie z zawartymi umowami realizatorzy poszczególnych zadań złożyli terminowo  

sprawozdania z ich wykonania oraz rozliczenia z otrzymanych dotacji. 
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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. 
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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 wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej, którym udzielono na 2014 r. dotacji z budżetu Gminy Wilkowice.  

 
 
Lp
. 

Nazwa zadania Wnioskodawca Kwota 
wnioskowana 

Przyznana dotacja Uwagi 

1. Szkolenie młodych 
alpejczyków 

Międzygminny 
Klub Sportowy 
"Skrzyczne" 
Szczyrk 

4 370,00 zł 2 000,00 zł Okres realizacji 
zadania: 31 styczeń 
– 15 listopada 2015 
r. 
Szkolenie dzieci i 
młodzieży w 
narciarstwie 
alpejskim. 

2. Szkolenie dzieci i 
młodzieży w zakresie 
piłki nożnej. 

GLKS Wilkowice 40 000,00 zł 35 000,00 zł Okres realizacji 
zadania: 31 styczeń 
– 15 listopad 2014 r. 

3. Sportowa Meszna 
2014 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Mesznej 

2 500,00 zł 2 000,00 zł Okres realizacji 
zadania: 1 lipiec – 
31 październik 2014 
r. 
Mistrzostwa Gminy 
Wilkowice w piłce 
nożnej oraz 
organizacja gier i 
zabaw tenisowych. 

4. Sportowa rywalizacja 
strażaków z Gminy 
Wilkowice 

OSP Bystra 4 200,00 zł 2 000,00 zł Okres realizacji 
zadania: 3 marca – 
15 listopada 2014 r. 
Zajęcia sportowe dla 
strażaków OSP z 
terenu Gminy 
Wilkowice. 

5. Organizacja zawodów 
ROLLSKI 2014 

LKS Klimczok 
Bystra 

7 100,00 zł 2 000,00 zł Okres realizacji 
zadania: 1 wrzesień 
– 31 październik 
2014 r. 
Biegi na 
nartorolkach w 
Bystrej. 

6. Konkurs skoków o 
Puchar Wójta Gminy 
Wilkowice 

LKS Klimczok 
Bystra 

4 840,00 zł 2 000,00 zł Okres realizacji 
zadania: 14 sierpień 
– 30 wrzesień 2014 
r. 

7. Miniolimpiada w 
Mesznej 2014 - 
aktywnie świętujemy 
Dzień Dziecka 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Mesznej 

5 000,00 zł 2 000,00 zł Okres realizacji 
zadania: 3 marca – 
14 sierpnia 2014 r. 

Organizacja 
olimpiady sportowej 
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dla dzieci i 
młodzieży z terenu 
Gminy Wilkowice.  

8. Bieg anglosaski w 
Bystrej 

Ultra Beskid Sport 4 500,00 zł 2 000,00 zł Okres realizacji 
zadania: 8 września 
– 15 listopada 2014 
r. 
Bieg przełajowy, 
górski otwarty w 
Bystrej. 

9. Szkolenie dzieci i 
młodzieży 
utalentowanych 
sportowo w 
narciarstwie 
klasycznym w 2014 r. 

LKS Klimczok 
Bystra 

46 770,00 zł 30 000,00 zł Okres realizacji 
zadania: 31 styczeń 
– 15 grudnia 2014 r. 

10 Cykl zajęć ruchowych 
oraz turniej dla dzieci i 
młodzieży pod 
patronatem KS Bystra 

Klub Sportowy 
Bystra 

7 800,00 zł 6 000,00 zł Okres realizacji 
zadania: 3 marzec – 
31 lipiec 2014 r. 

  RAZEM: 127 080,00 zł 85 000,00 zł  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Załącznik Nr 2 

Wykaz zadań i podmiotów je realizujących z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego,  którym udzielono  na 2014 r. dotacji z budżetu Gminy Wilkowice. 

 

 
 
 

Lp. Nazwa Zadania Wnioskodawca 
Kwota 
wnioskowana  

Kwota 
Przyznana 

Uwagi 
 

1. 
Konkurs kolęd i 
pastorałek w 
Bystrej 

Parafia Rzymskokatolicka 
Najdroższej Krwi Pana 
Jezusa Chrystusa w 
Bystrej 800,00 zł 700,00 zł 

Okres realizacji 
zadania:  13-31 
styczeń 2014 r. 

 

2. 
Gracja, elegancja i 
ruch – taniec 
modern jazz 

Stowarzyszenie „Razem 
dla Wilkowic” 

2 580,00 zł 2 000,00 zł 

Okres realizacji 
zadania:  5 maj – 
31 sierpień 2014 
r. 
Zajęcia 
warsztatowe z 
tańca 
nowoczesnego. 

 

3. 

Na rozstajach 
dróg, w leśnych 
odstępach, nad 
rzekami,… - 
kapliczki i krzyże 

Akcja Katolicka w 
Wilkowicach 

1 582,00 zł 1 000,00 zł 

Okres realizacji 
zadania: 2 lipiec – 
29 sierpień 2014 
r. 
Warsztaty dla 
mieszkańców 
Gminy Wilkowice 
o tematyce jak 
zachować od 
zapomnienia i 
zniszczenia 
„światki”. 

 

4. 

VI Dyktando z 
języka polskiego 
„Ortograficzne 
Potyczki” 

Stowarzyszenie „Razem 
dla Wilkowic” 

2 110,00 zł 1 600,00 zł 

Okres realizacji 
zadania: 1 
wrzesień – 14 
listopada 2014 r. 

 

5. 
Nie tylko pióra 
zdobią – frywolitki 
i coś jeszcze… 

Stowarzyszenie „Razem 
dla Wilkowic” 

3 140,00 zł 2 100,00 zł 

Okres realizacji 
zadania: 5 maj – 
31 lipiec 2014 r. 
Warsztaty dla 
mieszkańców 
Gminy Wilkowice 
z zakresu 
tworzenia 
frywolitek i 
decoupage. 

 

6. 
Ocalić od 
zapomnienia 
muzykowanie 

Stowarzyszenie Kulturalne 
„Wrota Beskidów” 

6 700,00 zł 4 900,00 zł 

Okres realizacji 
zadania: 23 
styczeń – 15 
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górali Beskidu 
Żywieckiego – 
warsztaty 
muzyczne i 
koncert na terenie 
Gminy Wilkowice 

listopad 2014 r.  

7. 
Zbójnik – Legenda 
naszych gór 

Stowarzyszenie Zbójników 
Beskidnicy 

13 301,00 zł 3 500,00 zł 

Okres realizacji 
zadania: 13 luty – 
30 wrzesień 2014 
r. 
Organizacja 
pleneru 
rzeźbiarsko-
malarskiego. 

 

8.  
Dbajmy o nasze 
dziedzictwo 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Meszna 

7 700,00 zł 4 500,00 zł 

Okres realizacji 
zadania: 13 luty – 
4 lipiec 2014 r. 
Warsztaty dla 
mieszkańców 
Gminy Wilkowice 
ze śpiewu i tańca 
folklorystycznego. 

 

9. 
Bitwa na 
wilkowickich 
szańcach 

Stowarzyszenie Kulturalne 
„Wrota Beskidów” 

8 200,00 zł 3 600,00 zł 

Okres realizacji 
zadania: 12 maj – 
31 lipiec 2014 r. 

 

10. 

Ukazać Twórców 
Sztuki – Biwak w 
Bystrej miejscem 
spotkania artystów 
ludowych 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Bystra „Bystrzańska 
Inicjatywa” 

12 000,00 zł 7 000,00 zł 

Okres realizacji 
zadania: 30 
kwiecień – 31 
październik 2014 
r. 
Organizacja 
kiermaszu sztuki 
regionalnej. 

 

11. 
V Bystrzańskie 
Gody – Kolędnicy 
Przebierańcy 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Bystra „Bystrzańska 
Inicjatywa” 

5 000,00 zł 3 000,00 zł 

Okres realizacji 
zadania: 23 
styczeń – 28 luty 
2014 r. 
Konkurs grup 
kolędniczych. 

 

12. 
Bystrzański 
Integracyjny 
Turniej Szachowy 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Bystra „Bystrzańska 
Inicjatywa” 

2 000,00 zł 1 100,00 zł 

Okres realizacji 
zadania: 13 luty – 
10 lipiec 2014 r. 

 

4.   RAZEM: 65 113,00 zł 35 000,00 zł   
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Załącznik Nr 3 

 

Wykaz zadań i podmiotów je realizujących z zakresu rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w terminie 13.01.2014 r. do 31.05.2014 r., 

którym udzielono na 2014 r. dotacji z budżetu Gminy Wilkowice. 
 

Lp. Nazwa Zadania Wnioskodawca 
Kwota 
wnioskowana  

Kwota 
Przyznana 

Uwagi 
 

1. 

Bezpieczny 
wypoczynek dzieci 
"Zimowe zabawy - 
Wilkowice 2014" 

Akcja Katolicka o/ Wilkowice - 
ferie zimowe. 

3 900,00 zł 3 900,00 zł 

Okres 
realizacji 
zadania: 

16 
styczeń 

– 14 luty 
2014 r.  

 

2. Meszna ferie - 2014 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Mesznej - ferie zimowe. 

3 030,00 zł 3 030,00 zł 

Okres 
realizacji 
zadania: 
14 
styczeń 
– 24 luty 
2014 r.  

 

3. 
Zimowisko "Wolny czas 
wzmacnia nas" 

Rzymsko-katolicka Parafia pw. 
Wniebowzięcia N.M.P. w Bystrej 
Śląskiej - ferie zimowe 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Okres 
realizacji 
zadania: 
20 
styczeń -  
20 
marca 
2014 r. 

 

4.   RAZEM: 8 930,00 zł 8 930,00 zł   
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Załącznik Nr 4 

 
Wykaz zadań i podmiotów je realizujących z zakresu rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w terminie 29.06.2014 r. do 31.08.2014 r., 
którym udzielono na 2013 r. dotacji z budżetu Gminy Wilkowice. 

 

 

Lp. Nazwa 
zadania 

Wnioskodawca Kwota 
wnioskowana 

Przyznana 
dotacja 

Uwagi 

1. Bezpieczny 
wypoczynek 
dzieci "Lato - 
Wilkowice 
2014" 

Akcja Katolicka o/ Wilkowice - 
półkolonia. 

3 998,00 zł 3 998,00 zł Okres 
realizacji 
zadania: 30 
czerwiec – 
31 lipiec 
2014 r. 

2. Meszna 
wakacje - 
2014 

Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej - 
półkolonia. 

3 600,00 zł 3 600,00 zł Okres 
realizacji 
zadania: 30 
czerwiec – 4 
lipiec 2014 
r. 

3. Wakacje - 
odkryć na 
nowo Boga 

Parafia Rzymskokatolicka 
Najdroższej Krwi Pana Jezusa 
Chrystusa w Bystrej - kolonia. 

11 500,00 zł 6 402,00 zł Okres 
realizacji 
zadania: 1 
lipiec – 31 
sierpień 
2014 r. 

4. W wakacje 
wypuszczam 
w niebo 
latawce 

Rzymsko-katolicka Parafia pw. 
Wniebowzięcia N.M.P. w Bystrej 
Śląskiej - półkolonia. 

2 000,00 zł 2 000,00 zł Okres 
realizacji 
zadania: 30 
czerwiec – 
30 lipiec 
2014 r. 

5.  RAZEM: 21 098,00 zł 16 000,00 zł  
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Załącznik Nr 5 

 
Wykaz zadań i podmiotów je realizujących z zakresu realizacji „Programu zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci klas II szkoły podstawowej – powszechna nauka pływania „Umiem 
Pływać” w okresie 02.09.2014 r. do 30.11.2014 r., którym udzielono na 2014 r. dotacji z 

budżetu Gminy Wilkowice. 
 

 

Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca 
Kwota 
wnioskowana 

Przyznana 
dotacja 

Uwagi 

1. 

Prowadzenie 
zajęć nauki 
pływania dla 
dzieci klas III 

szkół 
podstawowych 

w Gminie 
Wilkowice 

Stowarzyszenie Integracyjne 
Eurobeskidy, 34-325 

Łodygowice, ul. Królowej 
Jadwigi 6 

21 000,00 zł 21 000,00 zł 

Okres 
realizacji 

zadania: 2 
wrzesień – 30 
listopad 2014 

r. 

    RAZEM: 21 000,00 zł 21 000,00 zł  

 


