
SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KOWALA  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  
W ROKU 2018 

 

Art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) nakłada obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Niniejszy dokument stanowi Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Kowala  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na 

rok 2018, uchwalonego przez Radę Gminy Kowala i stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII.273.2017 

Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2017 roku. 

 

Roczny program współpracy uchwalany zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) obejmował 

szeroki wachlarz działań, mieszczący się w sferze zadań publicznych, określonych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, które mogą być realizowane w zależności od rzeczywistych potrzeb 

organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy oraz gminy. 

Celem Programu współpracy była efektywna i skuteczna realizacja przez gminę zadań publicznych we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego, 

szczególnie w obszarach: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony i promocji 

zdrowia, polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, porządku publicznego i 

bezpieczeństwa mieszkańców, ratownictwa i ochrony ludności - pomoc ofiarom katastrof, klęsk 

żywiołowych oraz promocji na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.  

Współpraca programowa 

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 został przyjęty uchwałą Rady Gminy 

Kowala nr Uchwala Nr XLII.273.2017 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2017. Podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz.  450 ze zm.), nakładającego na organ samorządu 

terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom (zgodnie z postanowieniami Uchwały NR 

XXII/123/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 19 października 2012 r. w sprawie określenia sposobu 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji ), które przeprowadzono w formie zamieszczenia 

projektu na stronie internetowej gminy Kowala oraz poprzez formularze konsultacyjne. W trakcie 

prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany Programu współpracy 

ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Z 

przebiegu konsultacji sporządzono protokół. Podstawowe zasady obowiązujące przy realizacji  Programu 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego zgodnie z w/w ustawą oparte były na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Celem strategicznym programu było  wsparcie 

organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Kowala oraz podniesienie skuteczności i 

efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych. 

Współpraca Gminy Kowala z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 zgodnie 

z założeniami Rocznego Programu współpracy przebiegała w formach finansowych i niefinansowych 

 

Finansowe formy współpracy – zlecanie realizacji zadań publicznych polegały na zlecaniu realizacji 
zadań publicznych w formie dofinansowanie ich realizacji poprzez otwarte konkursy ofert oraz dotacje 
celowe i podmiotowe.   
 



W roku 2018 w budżecie gminy kwota przeznaczona na wspierania zadań publicznych w ramach otwartych 

konkursów ofert wynosiła 193 000,00 zł. Oczekiwania organizacji były znacznie większe od możliwości 

budżetowych. 

Jako priorytetowe sfery działań publicznych w roku 2018 określono: 

− upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa 

stołowego, judo, rekreacji dla dzieci i młodzieży i gier zespołowych  

− wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, 

prawna i rehabilitacyjna)  

− pielęgnowanie kultury i dziedzictwa narodowego 

 

W ramach realizacji zadań publicznych ogłoszono  9 otwartych konkursów ofert, z czego 2 rozstrzygnięto 

na rzecz organizacji pozarządowych spoza gminy Kowala. Dofinasowanie  przyznano następującym 

podmiotom:  

 

Lp. Nazwa zadania publicznego Oferent 
Kwota 

/zł/ 

1 

Współzawodnictwo sportowe i 

organizacja szkoleń w dyscyplinie 

sportowej – piłka nożna, szkolenie 

młodzieży 

Gminny Klub Sportowy  

„ZORZA” KOWALA 
67 000,00 

2 

Współzawodnictwo sportowe i 

organizacja szkoleń w dyscyplinie 

sportowej- tenis stołowy, szkolenie 

młodzieży 

Ludowo- Uczniowski 

Klub Sportowy „LUKS 

Kowala” 

22 000,00 

3 

Współzawodnictwo sportowe i 

organizacja szkoleń w dyscyplinie 

sportowej – piłka siatkowa, szkolenie 

młodzieży 

Uczniowski Klub 

Sportowy „GIM” 

Parznice 

10 000,00 

4 

Współzawodnictwo sportowe i 

organizacja szkoleń w dyscyplinie 

sportowej- judo, szkolenie dzieci i 

młodzieży 

Uczniowski Ludowy 

Klub Sportowy „JUDO 

Kowala” 

46 000,00 

5 

Organizacja zajęć sportowo- 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

z elementami gier zespołowych 

Uczniowski Klub 

Sportowy „LIDER” 

Kowala 

10 000,00 

6 

„Młodzi dla swojej Małej Ojczyzny” 

zajęcia kulturalne i artystyczne dla 

dzieci i młodzieży 

Stowarzyszenie 

Wspierania Rozwoju 

Gminy Kowala 

5 000,00 

7 

Współzawodnictwo sportowe i 

organizacja szkoleń w gimnastyce 

artystycznej 

ULKS QUIK FLIK 

Kowala 
13 000,00 

8 

Wykorzystanie organizacji 

ogólnopolskiego turnieju judo dla 

dzieci i młodzieży w Kowali 

Uczniowski Ludowy 

Klub Sportowy „JUDO 

Kowala” 

10 000,00 

9 

Wspieranie rodzin z  osobą 

niepełnosprawną (pomoc materialna, 

psychologiczna, pedagogiczna, 

prawna i rehabilitacyjna) 

Caritas Diecezji 

Radomskiej 
4 000,00 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Młodocina 

Większego i Osób 

Niepełnosprawnych 

„Pozytywni” 

6 000,00 

   

Wszystkie oferty, zgodnie z dokumentacją prac komisji konkursowych, zostały złożone terminowo i zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i wzorami ofert. W pracach komisji konkursowych oceniających wnioski  

w konkursach na realizację zadań publicznych organizowanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i  



o wolontariacie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ogłoszenie o naborze i wynikach 

prac komisji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu oraz na BIP www.kowala.bip.net.pl . 

 

Procentowy udział środków finansowych z budżetu Gminy Kowala przekazany na dofinansowanie projektów 

organizacji pozarządowych w ramach realizacji poszczególnych zadań wyłonionych w trybie otwartego 

konkursu ofert w roku 2018 przedstawia poniższy wykres. 

 

 
 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia tak jak w poprzednim roku budżetowym najwięcej środków 

finansowych przeznaczono na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Środki 

przeznaczone na ten obszar działania stanowią 92% całkowitej kwoty przeznaczonej na dotacje dla 

organizacji pozarządowych. W następnej kolejności są zadania z zakresu kultury i pomocy społecznej, które 

stanowią 8% całkowitej kwoty przeznaczonej na zadania publiczne realizowane przez NGO. 

Ocena merytoryczna i formalna ofert i ich rekomendacja odbyły się w zgodzie z prawem miejscowym. 

Wszystkie organizacje realizujące zadania złożyły sprawozdania, które ocenione zostały pod względem 

formalnym i merytorycznym. Wszystkie podmioty, którym w 2018 roku gmina Kowala zleciła wykonanie 

zadań publicznych zrealizowały je zgodnie z zawartymi umowami. W realizację zadań zaangażowani byli 

wolontariusze, co potwierdzają sprawozdania z realizacji zadań. W sprawozdaniach przedstawiono opis 

wykonania zadań wraz opisem dokonanych wydatków. W opisach merytorycznych zawarte zostały 

informacje o podjętych działaniach i zakres ich realizacji. Do sprawozdań dołączono ogólne zestawienia 

faktur, opłaconych ze środków pochodzących z przyznanych dotacji.      

 

 

 

 

ZORZA  KOWALA 
35%

LUKS KOWALA  
11%

GIM PARZNICE 
5%

JUDO KOWALA 
24%

LIDER KOWALA 
5%

STOWARZYSZENIE 
WSPIERANIA 

ROZWOJU GMINY 
KOWALA  

3%

ULKS QUIK FLIK 
KOWALA 

7%

JUDO KOWALA 
TURNIEJE 

5%

CARITAS DIECEZJI 
RADOMSKIEJ  

2%

STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ 
MŁODOCINA 

WIĘKSZEGO I OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNY

CH "POZYTYWNI" 
3%

Podział środków na zadania publiczne w 2018r.

http://www.kowala.bip.net.pl/


 

Współpraca ze stowarzyszeniami OSP 

Odrębnym zadaniem realizowanym w ramach współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi była 

realizacja zadań  przez 4 drużyny OSP z terenu gminy Kowala, działające jako stowarzyszenia OSP 

(Kowala, Ruda Mała, Bardzice, Kosów), w których działa 95 czynnych druhów.  

Oprócz realizacji zadań ustawowych w tym zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu całej gminy, 

okresowych szkoleń i wzbogacania bazy Stowarzyszenia OSP w terenu Gminy Kowala brały także aktywny 

udział w akcjach i przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty trzeciego sektora oraz instytucje 

i jednostki samorządu terytorialnego w postaci: 

− zapewnienia ochrony imprez masowych tj. Dzień Dziecka 2018 

− udział w imprezach środowiskowych takich jak: Bieg Niepodległości 

− udział w akcjach promocyjnych - prelekcje i pokazy dla dzieci i młodzieży 

 

Dotacja podmiotowa 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala w ramach dotacji podmiotowej na kwotę 513 684.34 zł 

przyznanej na podstawie ustawy o systemie oświaty prowadziło 5 punkty przedszkolne dla 87 dzieci, 

zapewniając najmłodszym mieszkańcom gminy dostęp do edukacji przedszkolnej. Kwota dotacji ta została 

przeznaczona na: 

- wynagrodzenia pracowników 

- wyposażenie 

- czynsz za wynajem lokali 

- zakup zabawek, gier, materiałów plastycznych  

- transport 

 

Gmina Kowala wspiera także działalność organizacji pozarządowych poprzez niefinansowe formy 

współpracy, które polegały na:  

− wymianie informacji o podejmowanych przez organizacje pozarządowe działaniach poprzez 

publikowanie informacji o nich na stronie internetowej gminy www.kowala.pl, w lokalnym dodatku 

„Echa dnia” -  „Echo Kowali”  

− użyczaniu i oddaniu w bezpłatne użytkowanie stowarzyszeniom sportowym obiektów sportowych na 

terenie Gminy Kowala: boisko do piłki nożnej w Kowali, boisko „Orlik” w Mazowszanach, hala 

sportowa w Kowali i sale gimnastyczne w innych placówkach (Mazowszany, Parznice) 

− użyczanie pomieszczeń na spotkania i imprezy okolicznościowe;  

− udostepnienia strony internetowej dla potrzeb informacyjnych czy sprzętu poligraficznego 

− wspólnym organizowaniu imprez i przedsięwzięć takich jak: Bieg Niepodległości, Akcja Czyścioch, 

spotkania środowiskowe – Dzień Wolontariusza, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka z Biało-

Czerwona w tle;  rajdy rowerowe.  

− objęcie honorowym patronatem przez Wójta Gminy Kowala imprez sportowych    

− wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności –przeprowadzenie konsultacji 

programu współpracy, spotkania organizacji pozarządowych  

− organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych / 5/ w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków 

na działalność organizacji, wykorzystania technologii i programów komputerowych. Ogółem 

przedszkolnych około 27 osób. 

 

Informacja o zmianach w strukturze trzeciego sektora na terenie gminy Kowala w roku 2018  

Na terenie gminy Kowala w roku 2018 funkcjonowało 19 zarejestrowanych organizacji pozarządowych oraz 

4 grupy nieformalne 

a) 12 zarejestrowanych w KRS /w tym 4 OSP/  

b) 6  - w innych rejestrach   

c) 2 grupy nieformalne  

d) Gminne Centrum Wolontariatu działające w ramach GOPS w Kowali 

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba organizacji nie uległa zmianie. Najważniejszą dziedziną 

działalności statutowej stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie gminy Kowala pozostaje 

sport /36%/, działania na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i edukacji /22%/, pomocy społecznej 

/16%/, integracji  

i rozwoju wspólnot lokalnych /16%/. Stowarzyszenia i grupy nieformalne działające na terenie gminy 

http://www.kowala.pl/


Kowala realizowały także zadania adresowane do społeczności lokalnej, korzystając z pracy wolontariuszy 

oraz w niewielkim stopniu z dotacji pozyskanych z innych źródeł. 

Sektor organizacji pozarządowych jest młodą i ciągle kształtującą się sferą życia społecznego na terenie 

gminy Kowala, zarówno pod względem prawnym, instytucjonalnym, jak i infrastrukturalnym. 

Stowarzyszenia i grupy nieformalne sięgały po środki zewnętrzne na rozwijanie swojej działalności, 

korzystając z grantów różnych instytucji i fundacji oraz środki unijne. 

 

Ważną rolę w działaniach III sektora odgrywa Centrum Wolontariatu przy Gminny Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kowali. Tworzą je Gminny Klub Wolontariusza oraz Szkolne Koła Młodego Wolontariusza  

wpisane w Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu  

w Warszawie.  

Współpraca gminy Kowala z organizacjami pozarządowych w formach niefinansowych widoczna też była  

w organizowanych na terenie gminy akcjach i działaniach na rzecz społeczności lokalnej takich jak:  

− bale dla dzieci niepełnosprawnych i z rodzin w trudnej sytuacji organizowane przez SAS „Klaudyny”, 

− Działania charytatywne organizowane przez Gminne Centrum Wolontariatu 

− imprezy integracyjne dla różnych grup mieszkańców 

− Wspierania poprzez użyczenie magazynu - akcji  pomocy żywnościowej dla ubogich mieszkańców 

gminy (pomoc dla mieszkańców prowadzonej przez SWRGK (przy współpracy GOPS w Kowali) w 

ramach przekazywanych przez Radomski Bank Żywności produktów żywnościowych  

 

Gmina Kowala wspiera także działalność organizacji pozarządowych, współpracując z Lokalną Grupą 

Działania „Wspólny Trakt” 

 

Mierniki oceny efektywności programu – ocena programu  

Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację wielu działań na rzecz społeczności lokalnej. 

Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie, kreatywność i wkład pozafinansowy, a w szczególności 

aktywność wolontariuszy. 

W większości sprawozdań organizacje szeroko opisywały rezultaty wykonywanych zadań i dokumentowały 

zrealizowane działania konkretnymi danymi liczbowymi. Niektóre jednak nadal podają znikomą informację  

o zaangażowanych w realizację zadania uczestnikach, wolontariuszach i pracownikach, a te osoby stanowią 

największy potencjał i kapitał sektora pozarządowego.  

 

Miernikami efektywności Programu (zgodnie z zapisami Programu Współpracy) są: 

1. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności - 9  

2. liczb osób zaangażowanych w realizację zadań – bezpośrednio: ok. 390 osób  

3. liczba adresatów zadania – średnio 1150 osób  

4. wysokości środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym: 

− na realizację zadań publicznych w formie otwartych konkursów ofert – 193 000,00zł  

− dotacja podmiotowej na podst. ustawy o systemie oświaty – 513 684,34zł /punkty przedszkolne/ 

5. zaangażowanie w inicjatywy środowiskowe /akcje, imprezy/ - co najmniej 6 

Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 przebiegła płynnie i 

przyniosła lokalnej społeczności szereg korzyści, z których najważniejsze to:  

− promocja gminy Kowala   

− popularyzacja sportu w gminie Kowala  

− poprawa sprawności fizycznej uczestników,  

− integracja mieszkańców  

− wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną    

− pozytywne oddziaływania wychowawcze,  

− stworzenia możliwości właściwego spędzania czasu wolnego zarówno uczestnikom jak i mieszkańcom 

gminy. 

− zwiększenie i wykorzystanie potencjału i zaangażowania wolontariuszy 

 

 

 

 

 



 

 

Podsumowanie i rekomendacje  

W trakcie obowiązywania programu współpracy Gminy Kowala z organizacjami pozarządowymi na rok 

2018 nie wpłynęły żadne negatywne uwagi dotyczące jego realizacji. Wszystkie organizacje pozarządowe 

wykorzystały przekazane dotacje i nie wykazywały dochodów uzyskiwanych w wyniku prowadzenia zadań 

publicznych. Program Współpracy Gminy Kowala z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie na jaki pozwalał budżet gminy, został 

zrealizowany. Należy zadbać w kolejnym roku o rozszerzenie obszaru współpracy z organizacjami 

pozarządowymi poprzez bieżące diagnozowanie ich potrzeb w kontekście zainteresowań i potrzeb 

społeczności lokalnej oraz większe zaangażowanie w realizowane na terenie gminy zadania publiczne. 

Wzrost liczby podmiotów trzeciego sektora, świadczy o wzroście aktywności mieszkańców i 

zapotrzebowaniu na oferowane przez nie działania.  

  

 

 

 

  

 

 

     

 


