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WSTĘP 

 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2019 r. poz. 688 tj.) 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w terminie do 31 maja każdego roku 

zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

 

Projekt rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie  

z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2019 roku został poddany konsultacjom na podstawie 

Uchwały nr XLVII /432/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 

2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z ww. projektem zostało umieszczone w dniu 

09 sierpnia 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie 

internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w miejscu 

przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń. Zainteresowane podmioty otrzymały 

możliwość przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej osobiście, pocztą 

tradycyjną lub pocztą elektroniczną. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły 

udziału żadne podmioty, w związku z powyższym nie wpłynęły wnioski i uwagi 

dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z 

Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019.  

Sprawozdanie z przebiegu oraz wyników konsultacji ww. projektu zostało 

opublikowane w dniu 28 sierpnia 2018 roku, zgodnie z  § 5 ust. 1 Uchwały  

nr XLVII/432/10 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 21 września 2010 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

 

Roczny Program Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został przyjęty przez Radę Miejską 

w Kątach Wrocławskich Uchwałą nr XLV/575/18 z dnia 25 września 2018 roku. 

 

Celem nadrzędnym programu było zapewnienie efektywnego wykonania 

zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie 

organizacji w ich realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 

gminą a organizacjami pozarządowymi. 
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Cele szczegółowe programu: 

1. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy, poprzez pełniejsze zaspokajanie 

ich potrzeb; 

2. Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne; 

3. Prezentacja dorobku podmiotów działalności pożytku publicznego oraz 

promowanie ich osiągnięć; 

4. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i zapewnienie im równych 

szans z innymi podmiotami w realizacji zadań publicznych przez wspieranie  

i powierzanie im zadań przy jednoczesnym zapewnieniu środków na realizację 

zadań publicznych; 

5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności 

lokalnych; 

6. Budowanie partnerstwa między administracją publiczną a podmiotami 

prowadzącymi działalność społeczną; 

7. Umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój 

lokalnego środowiska; 

8. Realizacja zadań publicznych określonych w ustawie. 

 

W celu gospodarnego i rzetelnego sposobu realizacji zadań własnych Gminy Kąty 

Wrocławskie, za priorytetowe zadania publiczne uznano: 

1)  w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

- realizacja programów profilaktycznych i edukacyjno-zdrowotnych, szczególnie 

w tych obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu 

ochrony zdrowia. 

2)  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu 

     i turystyki: 

-  organizacja zawodów sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 

-  tworzenie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

-  upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych; 

-  współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych; 

-  propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upowszechniania sportu    

   wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach,  

   zawodach i zajęciach sportowych oraz obozach sportowych. 

3)  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

-  organizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze lokalnym     

 oraz ponadlokalnym; 

-  kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych 

   postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona   

   i popularyzowanie tradycji kulturowych gminy i jej mieszkańców; 
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-  wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek  

   w formie tradycyjnej, jak również z wykorzystaniem innych niż druk technik  

   zapisu, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych  

   i audiowizualnych, mających znaczenie dla promocji kulturalnej gminy; 

-  wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego; 

-  renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i ochrona zabytków oraz innych  

   obiektów kultury materialnej. 

4)  w zakresie promocji gminy: 

- promowanie walorów turystycznych, historycznych, kulturowych oraz 

przemysłowych gminy w kraju i za granicą. 

5)  w zakresie wspomagającym rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

     szczególnie poprzez : 

-  wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw; 

-  promocja inicjatyw młodzieżowych. 

6)  w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój   

     przedsiębiorczości: 

- doradztwo biznesowe oraz szkolenia z szeroko pojętej przedsiębiorczości  

adresowane do bezrobotnych, małych i średnich firm działających na terenie  

gminy; 

-  aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych; 

-  pobudzanie przedsiębiorczości wśród kobiet i młodzieży. 

7)  w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

- promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz 

uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym; 

8)  w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

- aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych. 

 

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO  
W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE 

 
W bazie obecnych jest czterdzieści sześć podmiotów o statusie organizacji 

pożytku publicznego oraz jedno koło gospodyń wiejskich, które działają na terenie 

Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Dane podmiotów figurują na stronie internetowej 

pod adresem: www.katywroclawskie.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – 

Wykaz organizacji. 

 

 

http://www.katywroclawskie.pl/


Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Strona 5 
 

FORMY WSPÓŁPRACY FINANSOWOEJ  
 
Gmina Kąty Wrocławskie wpierała lokalną społeczność poprzez:  

 ogłoszenie konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań ujętych  

w § 6 Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie  

z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019 - zgodnie z Ustawą z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie; 

 ogłoszenie naboru wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych  

z zakresu współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 

rok 2019- zgodnie z Uchwałą nr XVII/171/12 Rady Miejskiej w Kątach 

Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie warunków  

i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie; 

 dofinansowanie realizacji zadań publicznych w ramach tzw. MAŁEGO 

GRANTU - zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku 

publicznym i o wolontariacie; 

 dofinansowanie realizacji zadań publicznych w ramach tzw. INICJATYWY 

LOKALNEJ -  zgodnie z art. 19c Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku 

publicznym i o wolontariacie oraz z Uchwałą nr XXXIII/436/17 Rady Miejskiej  

w Kątach Wrocławskich z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu  

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych  

w ramach inicjatywy lokalnej. 

 

We współpracy z organizacjami NON-PROFIT oraz mieszkańcami gminy 

zrealizowano łącznie 46 zadań publicznych, udzielając przy tym wsparcia 

finansowego w wysokości 806.192,00 zł. 

 

 

DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH  
NABORU WNIOSKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ 

 
Pierwszy nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych  

w zakresie współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu został 

ogłoszony 19 grudnia 2018 r. Nabór  trwał do 02 stycznia 2019 r. W wymaganym 

terminie wpłynęło łącznie 19  ofert od 19 podmiotów. 

 Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpiło w dniu 10 stycznia 2019 r.,  

po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia: 09 stycznia 

2019 r. W wyniku rozstrzygnięcia naboru ofert podpisano umowy z 17 podmiotami  

na realizację poniższych zadań publicznych z zakresu sportu (Tabela nr 1). 

Celem realizacji zadań w sferze sportu było pobudzanie społeczności do 

aktywności fizycznej, poprawy kondycji psychofizycznej, a także propagowanie 

różnych dyscyplin sportowych jako korzystną alternatywę spędzania czasu wolnego. 
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Tabela nr 1 

Wykaz dotacji celowych z zakresu sportu  

 

Nr Organizacja Nazwa zadania Nr umowy 
Przyznana 

kwota dotacji   
Wykorzystana 
kwota dotacji   

TENIS ZIEMNY 

1 
Kąteckie 

Towarzystwo 
Tenisowe SMECZ  

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej  i sportu w zakresie 
tenisa ziemnego w miejscowości 
Kąty Wrocławskie w 2019 roku” 

WOP.526.13.10.19 
16.01.2019 r. 

   15 000,00 zł     15 000,00 zł  

2 
Uczniowski Klub 

Sportowy OMEGA 
Smolec 

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w zakresie 
tenisa ziemnego w miejscowości 

Smolec w 2019 roku” 

WOP.526.13.12.19 
16.01.2019 r. 

   15 000,00 zł     15 000,00 zł  

3 

Smoleckie 
Towarzystwo 

Tenisowe 
„RETURN” 

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w zakresie 
tenisa ziemnego w miejscowości 

Smolec w 2019 roku” 

WOP.526.13.22.19 
16.01.2019 r. 

   25 000,00 zł     25 000,00 zł  

KOSZYKÓWKA 

4 

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 

Kątecki Klub 
Koszykówki 
„MAXIMUS” 

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród grup 
młodzieżowych i seniorskich w 

zakresie koszykówki w 
miejscowości Kąty Wrocławskie 

w 2019 roku” 

WOP.526.13.16.19 
16.01.2019 r. 

 150 000,00 zł   150 000,00 zł 

PIŁKA NOŻNA 

5 
Uczniowski Klub 
Sportowy Młode 
Wilki Kąty Wr. 

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej  i sportu wśród grup 
dziecięcych i młodzieżowych w 

zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Kąty Wrocławskie 

w 2019 roku” 

WOP.526.13.9.19 
16.01.2019 r. 

   10 000,00 zł     10 000,00 zł  

6 
Stowarzyszenie 

Akademia Piłkarska 
JEDENASTKA 

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej  i sportu wśród grup 
dziecięcych i młodzieżowych w 

zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Kąty Wrocławskie 

w 2019 roku” 

WOP.526.13.9.19 
16.01.2019 r. 

   30 000,00 zł     25 000,00 zł  
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7 

Uczniowski Klub 
Sportowy Akademia 
Piłkarska Bystrzyca 

Kąty Wr. 

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród grup 
dziecięcych i młodzieżowych w 

zakresie piłki nożnej w 
miejscowości  Sadków w 2019 r” 

WOP.526.13.4.19 
16.01.2019 r. 

   42 000,00 zł   36 279,12 zł 

8  
Klub WHITE BAT 

Czerńczyce 

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród grup 
seniorskich w zakresie piłki 

nożnej w miejscowości 
Czerńczyce w 2019 roku”. 

WOP.526.13.2.19 
16.01.2019 r. 

   10 000,00 zł  9 347,28 zł 

9 
Klub Sportowy LZS 

Zachowice 

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród grup 
seniorskich w zakresie piłki 

nożnej w miejscowości 
Zachowice w 2019 roku” 

WOP.526.13.15.19 
16.01.2019 r. 

   10 000,00 zł  10 000,00 zł  

 10 
Uczniowski Klub 
Sportowy  „Orzeł 

Sadowice” 

Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród grup 
młodzieżowych i seniorskich w 

zakresie piłki nożnej w 
miejscowości Sadowice w 2019” 

WOP.526.13.1.19 
16.01.2019 r. 

   25 000,00 zł  14 926,44 zł  

TAEKWONDO 

11 
Uczniowski Klub 

Sportowy  
SAMURAJ 

Organizacja współzawodnictwa i 
upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w zakresie 
taekwondo w miejscowości Kąty 

Wrocławskie  w 2019 roku” 

WOP.526.13.19.19 
16.01.2019 r. 

   10 000,00 zł  10 000,00 zł 

12 
Uczniowski Klub 

Sportowy Taekwon-
do „KO-DANG” 

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród grup 
młodzieżowych w zakresie 
taekwondo w miejscowości 

Smolec w 2019 roku” 

WOP.526.13.20.19 
16.01.2019 r. 

   13 000,00 zł  13 000,00 zł  

ZAPASY 

13 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Tygrysy” 

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród grup 
młodzieżowych w zakresie 

uprawiania zapasów w 
miejscowości Smolec w 2019 r.” 

WOP.526.13.8.19 
16.01.2019 r. 

   46 000,00 zł   46 000,00 zł 

JUDO 
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14 
Uczniowski Klub 
Sportowy  JUDO 
Kąty Wrocławskie 

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród grup 
dziecięcych i młodzieżowych w 

zakresie uprawiania judo w 
miejscowości Kąty Wrocławskie 

w 2019 roku” 

WOP.526.13.18.19 
16.01.2019 r. 

   20 000,00 zł  19 920,00 zł 

FOOTBALL AMERYKAŃSKI 

15 
Klub Footballu 

Amerykańskiego 
JAGUARS Kąty Wr. 

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w zakresie 
footballu amerykańskiego w 

miejscowości Kąty Wrocławskie 
w 2019 roku” 

WOP.526.13.7.201
9 16.01.2019 r. 

   50 000,00 zł   48 730,00 zł 

BIEGI  

16 
Klub Biegacza Kąty 

Wrocławskie 

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej  i sportu w zakresie 
uprawiania biegów w 

miejscowości Kąty Wrocławskie 
w 2019 roku” 

WOP.526.13.5.19 
16.01.2019 r. 

     6 000,00 zł   6 000,00 zł 

WĘDKARSTWO 

17 

Polski Związek 
Wędkarski. Okręg 

we Wrocławiu. Koło 
nr 7 w Kątach Wr. 

„Organizacja współzawodnictwa 
i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w zakresie 
uprawiania wędkarstwa w 

miejscowości Kąty Wrocławskie 
w 2019 roku 

WOP.526.13.6.19 
16.01.2019 r. 

     8 000,00 zł  7 964,31 zł 

                                                   SUMA = 485 000,00 zł 462 167,15 zł 

 Źródło: opracowanie własne 

 

 

OFERTY NIE PRZYJĘTE  DO REALIZACJI: 

 Klub Sportowy Ambrozja Bogdaszowice złożył wniosek w dniu 27.12.2018 r.  

o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju 

sportu pn. „Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu wśród grup młodzieżowych i seniorskich w zakresie piłki nożnej  

w miejscowości Bogdaszowice w 2019 roku” w wysokości 30.000,- zł. Oferta 

została odrzucona, ponieważ nie dotyczyła zadań określonych w ogłoszeniu  

o naborze wniosków. 
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 Smoleckie Towarzystwo Sportowe „Sokół Smolec” złożyło wniosek w dniu 

27.12.2018 r. o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania 

publicznego z zakresu rozwoju sportu pn. „Organizacja współzawodnictwa  

i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród grup dziecięcych, 

młodzieżowych i seniorskich w zakresie piłki nożnej w miejscowości Smolec  

w 2019 roku” w wysokości 99.000,- zł. Oferta nie została przyjęta do realizacji, 

ponieważ oferta nie spełniała wymogów formalnych- przedłożone 

zaświadczenie z DZPN-u zezwalało na uczestnictwo w rozgrywkach w innej 

miejscowości aniżeli podmiot określił w projekcie. 

 

Gmina Kąty Wrocławskie w ramach rozstrzygnięcia naboru wniosków  

na realizację zadań publicznych z zakresu współzawodnictwa i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu  przeznaczyła łącznie kwotę 485 000,00 zł, z czego 

przyznane dotacje zostały wydatkowane w kwocie 462 167,15 zł. Wszystkie 

podmioty, które nie wykorzystały dotacji w całości, bądź wykorzystały ją niezgodnie  

z przeznaczeniem zwróciły określoną kwotę na konto gminy zgodnie z ustaleniami.  

 

Drugi nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 

współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu został ogłoszony  

14  styczna 2019 r. Nabór trwał do 29 stycznia 2019 r. Wpłynęła jedna oferta. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 31 stycznia 2019 r. zaopiniowała 

pozytywnie wniosek, w wyniku czego podpisano z podmiotem umowę na realizację 

poniższego zadania publicznego  (Tabela nr 2). 

 

Tabela 2 

Wykaz dotacji celowych z zakresu sportu – II nabór ofert 

 

Nr Organizacja Nazwa zadania Nr umowy 
Przyznana 

kwota dotacji   

PIŁKA NOŻNA 

Smoleckie 
Towarzystwo 

Sportowe  
„Sokół Smolec” 

„Szkolenie, współzawodnictwo i 
upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu wśród grup dziecięcych, 
młodzieżowych i seniorskich w 

zakresie piłki nożnej w 
miejscowościach Smolec, 

Pietrzykowice i Sadków w 2019 
roku wraz z organizacją obozu 

sportowego” 

WOP.526.13.24.19 
16.01.2019 r. 

   99 000,00 zł     97 060,00 zł 

                                                                                      SUMA : 99 000,00 zł 97 060,00 zł 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Gmina Kąty Wrocławskie w wyniku rozstrzygnięcia II naboru ofert, które miało 

miejsce w dniu 31 stycznia 2019 r. przeznaczyła łącznie kwotę 99.000,00 zł  

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu. 

 

Smoleckie Towarzystwo Sportowe „Sokół Smolec” wykorzystało dotację w 

wysokości 97.060,00 zł. Podmiot zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji wynoszącą 

1.940,00 zł na konto gminy wraz z naliczonymi odsetkami. 

 

Zgodnie z Uchwałą nr XVII/171/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  

z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju 

sportu na terenie Gminy Kąty Wrocławskie Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wydała  

dwie pozytywne opinie w sprawie dotacji dla podmiotów realizujących zadania  

z zakresu współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

 
DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH 

OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
 
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty 

Wrocławskie w 2019 roku został ogłoszony w dniu 20 lutego 2019 r. Oferty składane 

były do dnia 13 marca 2019 r. Konkurs dotyczył pięciu obszarów w ustalonych 

wysokościach wsparcia finansowego: 

 

 Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 67.000,00 zł; 

 Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości - 20.000,00 zł; 

 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych -

40.000,00 zł; 

 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych -13.000,00 zł; 

 Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - 20.000,00 zł. 

 

Zgodnie z procedurą w dniu 20 lutego 2019 r. ogłoszono nabór na członków 

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert oraz regulamin pracy Komisji, 

 W wyznaczonym terminie tj. do dnia 27.02.2019 r. nie wpłynęły żadne 

kandydatury. W dniu 4 marca 2019 r. Zarządzeniem nr 70/2019 została powołana 

komisja konkursowa w cztero- osobowym składzie. 

W wymaganym terminie wpłynęło łącznie 11 ofert w zamkniętych kopertach, 

opisanych zgodnie z wytycznymi określonymi w ogłoszeniu otwartym konkursie ofert.  

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpiło w dniu 5 kwietnia 2019 r. 

Finalnie podpisano 10 umów na realizację n/w zadań publicznych Gminy Kąty 

Wrocławskie (Tabela nr 3). 
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Tabela nr 3 
Wykaz dotacji celowych w ramach konkursu ofert 

 

Nr Organizacja Nazwa zadania Nr umowy 
Przyznana 

kwota dotacji   
Wykorzystana 
kwota dotacji   

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

1 

Stowarzyszenie 

Chóru Smolec 

CANTANS 

„Kultywowanie tradycji 

muzycznych wśród 

Polaków na Litwie w 

ramach obchodów roku 

Stanisława Moniuszki oraz 

wydanie płyty 

prezentującej dorobek 

artystyczny 

Stowarzyszenia” 

OR.526.5.1.2019 

08.04.2019 r. 
17 000,00 zł 17 000,00 zł 

2 

Fundacja Tańca i 

Kultury Tanecznej 

CHOREIA 

"Teatr dla dzieci- Kąty 

Wrocławskie" 

OR.526.5.2.2019 

09.04.2019 r. 
9 200,00 zł 9 200,00 zł 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

3 

Stowarzyszenie- 

Koło Gospodyń 

Wiejskich w 

Smolcu  

"Aktywizacja i integracja 

społeczności lokalnej" 

OR.526.5.3.2019 

09.04.2019 r. 
10 000,00 zł 10 000,00 zł 

4 
Towarzystwo 

Przyjaciół Smolca 
"VI Smolecka (za)Dyszka” 

OR.526.5.4.2019 

09.04.2019 r. 
10 000,00 zł 10 000,00 zł 

5 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Gniechowic 

„Wizyta studyjna w LGD 

„Partnerstwo Ducha Gór” 

wraz z organizacją 

kulturalnych przedsięwzięć 

na rzecz mieszkańców 

Gminy Kąty Wrocławskie” 

OR.526.5.5.2019 

09.04.2019 r. 
20 000,00 zł 20 000,00 zł 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

6 

Fundacja Tańca i 

Kultury Tanecznej 

CHOREIA 

"Spotkania twórcze 

seniorów" 

OR.526.5.9.2019 

09.04.2019 r. 
6 000,00 zł 6 000,00 zł 

7 Fundacja Smolec 

„Promowanie i wspieranie 

aktywnych form spędzania 

czasu wolnego oraz 

uczestnictwo osób w życiu 

społecznym” 

OR.526.5.7.2019 

09.04.2019 r. 
8 000,00 zł 8 000,00 zł 
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8 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów. Oddział 

Rejonowy Kąty Wr. 

„Promowanie i wspieranie 

aktywnych form spędzania 

czasu wolnego oraz 

uczestnictwo osób w życiu 

społecznym” 

OR.526.5.8.2019 

15.04.2019 r. 
8 000,00 zł 8 000,00 zł 

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

9 
Fundacja Ogrody 

Twojego Sukcesu 

„Kącka Akademia Biznesu 

– edycja V” 

OR.526.5.10.2019 

09.04.2019 r. 
20 000,00 zł  20 000,00 zł 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

10 

Stowarzyszenie 

„Krzyś”- Byś 

Kolorowo Żył 

„Spotkania integracyjne 

dla osób 

niepełnosprawnych oraz 

grupy osób 50 +” 

OR.526.5.6.2019 

09.04.2019 r. 
13 000,00 zł 13 000,00 zł  

                                                                                      SUMA : 121 200,00 zł  121 200,00 zł 

 
Źródło: opracowanie własne  

 

Korzyści wynikające z realizacji ww. zadań: 

 Ad. 1 Stowarzyszenie Chóru Smolec CANTANS otrzymało dotację na 

promocję dorobku artystycznego oraz Gminy Kąty Wrocławskie na Litwie,  

a także na wydanie 450 egzemplarzy płyt promujących rozwój kultury 

chóralnej dla mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie. Działania miały na celu 

wzrost poziomu tożsamości narodowej, pielęgnowanie oraz promowanie 

polskiej tradycji i kultury muzycznej; 

 Ad. 2 Fundacja Tańca i Kultury Tanecznej CHOREIA otrzymała dotację na 

organizację warsztatów dramowych oraz scenografii dla dzieci szkolnych. 

Celem projektu była popularyzacja oraz rozwój twórczości teatralnej, w tym 

poznanie szeregu technik teatralno- ruchowych; 

 Ad. 3 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Smolcu otrzymało dotację 

na  organizację uroczystości oraz warsztatów kulinarnych, których celem była 

stymulacja aktywności mieszkańców Smolca, pogłębienie między nimi lokalnej 

więzi oraz pielęgnowanie miejscowej tradycji i zwyczajów. W ramach zadania 

zorganizowany był również wyjazd studyjny  celem wymiany doświadczeń 

pomiędzy stowarzyszeniami, poznanie nowych tradycji i kultury w górskich 

zakątkach Polski przy jednoczesnej promocji Gminy Kąty Wrocławskie;  

 Ad. 4 Towarzystwo Przyjaciół Smolca otrzymało dotację na organizację VI 

Smoleckiej Zadyszki, biegu ulicznego wokół Smolca, której towarzyszyła 

organizacja imprezy sportowo– rekreacyjnej i plenerowej promującej walory 

danej miejscowości. Celem projektu była popularyzacja zdrowego trybu życia; 
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 Ad. 5 Stowarzyszenie Przyjaciół Gniechowic otrzymało dotację  na organizację 

wieczornicy- „Gniechowicki Dzwon Wolności” umożliwiając mieszkańcom 

pogłębianie wartości patriotycznych przy równoczesnej wielopokoleniowej 

integracji społeczeństwa oraz na organizację „Dolnośląskiego Święta Rodzin”, 

rezultatem czego było wzmocnienie uczestnictwa w kulturze lokalnej 

wspólnoty i budowanie więzi społecznych. W ramach zadania zorganizowany 

był także wyjazd studyjny  celem wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy 

na temat tworzenia produktu lokalnego, a także rozbudzenie wśród 

zainteresowanych historią i kulturą zakątków Polski; 

 Ad. 6 Fundacja Tańca i Kultury Tanecznej CHOREIA otrzymała dotację na 

organizację aktywnych warsztatów tanecznych oraz rękodzielniczych dla 

seniorów. Rezultatem projektu było usprawnienie manulalne oraz ruchowe 

najstarszych mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie; 

 Ad. 7 Fundacja Smolec otrzymała dotację na zorganizowanie uroczystości 

kulturalnych oraz na wyjazdy krajoznawcze dla seniorów. Efektem zadania 

była poprawa kondycji psychofizycznej seniorów oraz kultywowanie tradycji 

narodowych przy jednoczesnym integrowaniu osób starszych z młodszym 

pokoleniem;  

 Ad. 8 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kątów Wrocławskich 

otrzymał dotację na organizację wyjazdów rehabilitacyjnych, które pozytywnie 

wpłynęły na poprawę zdrowia oraz samopoczucia najstarszych mieszkańców 

Gminy Kąty Wrocławskie; 

  Ad. 9 Fundacja Ogrody Twojego Sukcesu otrzymała dotację na organizację 

warsztatów, konsultacji i szkoleń skierowanych do mieszkańców Miasta  

i Gminy Kąty Wrocławskie, chcących rozpocząć działalność `gospodarczą lub 

prowadzących mikro przedsiębiorstwa. Fundacja swoimi działaniami miała na 

celu zachęcać do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także 

informowanie o obowiązujących zmianach i udzielanie porad prawnych 

lokalnym przedsiębiorcom; 

 Ad. 10 Stowarzyszenie Krzyś- Byś Kolorowo Żył otrzymało dotację na 

organizację zajęć ruchowych i kulinarno- kulturalnych dla niepełnosprawnej 

grupy mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie w celu poprawy zdolności 

manualnych oraz wyrównania szans osób niepełnosprawnych. 

 

OFERTA  NIE PRZYJĘTA DO REALIZACJI: 

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRAZEM złożyło ofertę w dniu 13.03.2019 r. 

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób 

w wieku emerytalnym pt. „Trzymaj formę ponad normę! Warsztaty aktywności 

ruchowej dla seniorów” w wysokości 3.000,00 zł. Oferta nie została przyjęta do 

realizacji, ze względu na zakres działań jakie proponowała organizacja w ramach 

realizacji projektu. Podobne zadania realizuje GOKiS Kąty Wrocławskie. 
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Gmina Kąty Wrocławskie w ramach rozstrzygnięcia konkursu ofert  

na realizację zadań publicznych przeznaczyła łącznie 121.200,00 zł, z czego 

Stowarzyszenia wykorzystały przyznane dotacje w całości.  

 

Wszystkie oferty zostały zweryfikowane przez Komisję Konkursową powołaną 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pod względem formalnym, 

merytorycznym oraz finansowym. Analizowana była zasadność poszczególnych 

wydatków, a także celowość realizowanych zadań. 

Komisja Konkursowa pracowała zgodnie z regulaminem przyjętym 

Zarządzeniem nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Efektem 

prac była zgodność wyboru ofert oraz wysokości proponowanych kwot dotacji, czego 

następstwem było przekazanie protokołów z oceny ofert do zatwierdzenia 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

 

Koncepcja zadań publicznych z inicjatywy  
Organizacji NON- PROFIT 

 
Art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza 

możliwość zlecania zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym  

z pominięciem otwartego konkursu ofert. Koncepcja wykonania projektu następuje  

z inicjatywy stowarzyszenia. 

Oferty musiały spełniać następujące warunki:  

 kwota dofinansowania lub finansowania oferowanego zadania nie mogła 

być większa niż 10.000,00 zł, 

 zadanie musiało być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.  

Ustawa wprowadza również dwa dodatkowe ograniczenia: 

 łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 19a tej samej organizacji 

NON-PROFIT w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 

20.000,00 zł. Cztery podmioty realizowały więcej niż jedno zadanie, 

zachowując wyznaczony próg finansowania; 

 wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 19a nie może przekroczyć 

20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3. Małe granty stanowiły 9% planowanego budżetu na dotacje. 
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Oferty spełniające wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe były zamieszczane 

na okres 7 dni roboczych: 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, 

 w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Informacje- Ogłoszenia, 

 w serwisie informacyjnym www.katywroclawskie.pl w zakładce: Aktualności. 

Zgodnie z art. 19a ust. każdy miał możliwość zgłoszenia uwag do oferty  

w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia. Wpłynęła jedna uwaga do oferty złożonej 

przez Klub Footballu Amerykańskiego Jaguars Kąty Wrocławskie pn. „Organizacja 

rekrutacji do składu juniorskiego klubu sportowego Jaguars Katy Wrocławskie wraz z 

przeszkoleniem utworzonej grupy juniorów” w wysokości 6.000,00 zł.  

Przedmiotowa uwaga dotyczyła niegospodarności przedstawionej kalkulacji 

kosztów w zakresie promocji. 

 
W 2019 roku wpłynęło łącznie 20 ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Kąty Wrocławskie w ramach tzw. małego granta- w trybie art.19a ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Do realizacji przyjęto 15 projektów udzielając dotacji 11-stu Organizacjom 

NON-PROFIT w łącznej wysokości 72.850,00 zł (Tabela nr  4). 

 

Tabela nr 4 

Wykaz dotacji w ramach tzw. małych grantów 

Nr Organizacja Nazwa zadania Nr umowy 
Przyznana 

kwota dotacji   
Wykorzystana 
kwota dotacji   

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

1 
Klub Sportowy 
AMBROZJA 

Bogdaszowice 

„Ligowe rozgrywki piłkarskie 
organizowane przez DZPN” 

WOP.526.11.1.19 
19.03.2019 r. 

  10 000,00 zł     10 000,00 zł 

2 

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 

Kątecki Klub 
Koszykówki 
MAXIMUS 

„Lato z koszykówką- 
ogólnopolski turniej o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie dla dzieci 
rocznika 2008 i młodszych w 

dniu 14.06.2019 r.” 

OR.526.1.2.2019 
25.04.2019 r. 

    5 000,00 zł  4 951,19 zł 

3 
Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju wsi 
Zachowice i okolic 

„Zachowicka roweriada- 
Rajd Doliną Bystrzycką 

OR.526.1.1.2019 
15.05.2019 r. 

    5 000,00 zł      5 000,00 zł  

4 

Klub Footballu 
Amerykańskiego 
JAGUARS Kąty 

Wrocławskie 

„Przeprowadzenie 
intensywnego przygotowania 

do uczestnictwa w 
rozgrywkach o wysokim 

poziomie współzawodnictwa 
na szczeblu ogólnopolskim 

w ramach Ligii Footballu 
Amerykańskiego„ 

OR.526.1.7.2019 
26.04.2019 r 

    3 000,00 zł       3 000,00 zł 

http://www.katywroclawskie.pl/
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5 

Polski Związek 
Wędkarski. Okręg we 
Wrocławiu. Koło nr 85 

w Smolcu 

„Dzień dziecka- zawody 
wędkarskie” 

OR.526.1.5.2019 
20.05.2019 r. 

    4 000,00 zł   3 959,02 zł 

6 
Klub Sportowy 
AMBROZJA 

Bogdaszowice 

„Ligowe rozgrywki piłkarskie 
organizowane przez DZPN” 

OR.526.1.11.2019 
19.08.2019 r. 

  10 000,00 zł   10 000,00 zł 

7 
Ludowy Klub 

Sportowy "PUMA" 
Pietrzykowice 

"Oferta realizacji zadania 
publicznego pt. "Rozgrywki 

piłkarskie wraz ze 
szkoleniem zawodników" 

OR.526.1.15.2019 
30.08.2019 r. 

  10 000,00 zł  7 150,00 zł 

8 
Uczniowski Klub 

Sportowy Młode Wilki 
Kąty Wrocławskie 

Oferta realizacji zadania 
publicznego pt. "Piłkarskie 

zakończenie wakacji- turniej 
dla roczników 2012/2013, 

2011, 2010/2009" 

OR.526.1.14.2019 
09.09.2019 r. 

    3 000,00 zł      3 000,00 zł  

9 

Polski Związek 
Wędkarski. Okręg we 
Wrocławiu. Koło nr 85 

w Smolcu 

"GRAND PRIX, zawody 
wędkarskie" 

OR.526.1.20.2019 
10.10.2019 r. 

    4 000,00 zł      3 998,92 zł  

10 

Smoleckie 
Towarzystwo 

Sportowe "Sokół 
Smolec" 

"Realizacja Okręgowej ligi 
JUNIORÓW Młodszych" 

OR.526.1.22.2019 
18.10.2019 r. 

    2 500,00 zł      2 500,00 zł  

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

11 

Fundacja Smolec- 
Oddział Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 
w Smolcu 

"Obchody Narodowego 
Święta Odzyskania 

Niepodległości" 

OR.526.1.23.2019 
06.11.2019 r. 

    2 000,00 zł   1 998,02 zł 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

12 
Fundacja Byś 
Kolorowo Żył 

„III Bieg integracyjny wraz z 
organizacją pikniku” 

OR.526.1.4.2019 
24.04.2019 r. 

    3 000,00 zł       3 000,00 zł 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży 

13 
Fundacja na rzecz 

dzieci i młodzieży „Na 
krańcu tęczy” 

„Organizacja zajęć 
edukacyjno- integracyjnych 
dla dzieci w wieku 2-6 lat w 

świetlicy wiejskiej w 
Gądowie” 

OR.526.1.3.2019 
09.04.2019 r. 

    2 600,00 zł      2 600,00 zł  

14 
Fundacja na rzecz 

dzieci i młodzieży „Na 
krańcu tęczy” 

"Figle i wybryki w krainie 
plastyki- organizacja letnich 

zajęć edukacyjno- 
integracyjnych dla dzieci w 
wieku 3-6 lat, mieszkańców 
Gminy Kąty Wrocławskie" 

OR.526.1.10.2019 
29.07.2019 r. 

    2 400,00 zł      2 400,00 zł  
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15 
Fundacja na rzecz 

dzieci i młodzieży „Na 
krańcu tęczy” 

"Organizacja zajęć 
edukacyjno- integracyjnych 

dla dzieci w wieku 1,5-6 lat w 
świetlicy wiejskiej w 

Gądowie" 

OR.526.1.17.2019 
17.09.2019 r. 

    6 350,00 zł      6 350,00 zł  

                                                                                      SUMA : 72 850,00 zł  69 907,15 zł 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

Korzyści wynikające z realizacji ww. zadań: 
 

 Ad. 1 Klub Sportowy AMBROZJA Bogdaszowice otrzymał dotację na udział w 

12 meczach ligowych klasy A oraz realizację programu treningowego. 

Rezultatem było zwiększenie aktywności psychofizycznej zawodników; 

 Ad. 2 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kątecki Klub Koszykówki MAXIMUS 

otrzymało dotację na organizację ogólnopolskiego turnieju koszykówki dla 

dzieci. Celem projektu było wypracowanie i stworzenie odpowiednich 

warunków do sportowej, aktywnej rywalizacji i współzawodnictwa opartego na 

zasadach fair play; 

 Ad. 3 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Zachowice i okolic otrzymało 

dotację na organizację wyścigu rowerowego dla dorosłych i dzieci, którego 

celem było propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego wśród 

mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie; 

 Ad. 4 Klub Footballu Amerykańskiego JAGUARS Kąty Wrocławskie otrzymał 

dotację na organizację dodatkowego meczu sparingowego oraz 6 treningów 

celem zbudowania mocnej, wyszkolonej kadry reprezentującej Miasto i Gminę 

Kąty Wrocławskie; 

 Ad. 5 Polski Związek Wędkarski. Okręg we Wrocławiu. Koło nr 85 w Smolcu 

otrzymał dotację na organizację zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka, 

którego celem było pobudzenie zainteresowania wędkarstwem wśród rodzin  

i najmłodszych uczestników; 

 Ad. 6 Klub Sportowy AMBROZJA Bogdaszowice otrzymał dotację na jesienne 

rozgrywki piłkarskie, w tym na treningi. Zadanie miało na celu propagowanie 

zdrowego trybu życia i upowszechnianie kultury fizycznej; 

 Ad. 7 Ludowy Klub Sportowy "PUMA" Pietrzykowice otrzymał dotację na 

organizację rozgrywek wraz z przeszkoleniem zawodników. Efektem zadania 

była poprawa psychofizyczna zawodników klubu oraz poprawa stanu boiska; 

 Ad. 8 Uczniowski Klub Sportowy Młode Wilki Kąty Wrocławskie otrzymał 

dotację na organizację turnieju piłkarskiego dla dzieci, mającego na celu 

umożliwienie rywalizacji sportowej i gry fair-play; 

 Ad. 9 Polski Związek Wędkarski. Okręg we Wrocławiu. Koło nr 85 w Smolcu 

otrzymał dotację na organizację zawodów wędkarskich dla różnych grup 
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wiekowych. Efektem zadania była popularyzacja dyscypliny sportowej jako 

alternatywa aktywności fizycznej; 

 Ad. 10 Smoleckie Towarzystwo Sportowe "Sokół Smolec" otrzymało dotację 

na organizację meczy okręgowej ligi juniorów młodszych, celem utworzenia 

silnej drużyny reprezentującej Gminę Kąty Wrocławskie; 

 Ad. 11 Fundacja Smolec- Oddział Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Smolcu 

otrzymała dotację na organizację obchodów Narodowego Święta Odzyskania 

Niepodległości. Celem projektu była integracja międzypokoleniowa oraz 

wzrost świadomości społecznej; 

 Ad. 12 Fundacja Byś Kolorowo Żył otrzymała dotację na organizację biegu 

integracyjnego dla niepełnosprawnych i sprawnych ruchowo mieszkańców 

Gminy Kąty Wrocławskie. Zadanie umożliwiło poprawę samopoczucia 

psychofizycznego osób niepełnosprawnych oraz zintegrowanie ich środowiska 

z osobami pełnosprawnymi; 

 Ad. 13-15 Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Na krańcu tęczy” otrzymała 

dotacje na organizację cyklicznych zajęć edukacyjno- integracyjnych 

Realizacja zadań przyczyniła się do wzrostu umiejętności lingwistycznych, 

muzycznych, plastycznych oraz ruchowych wśród dzieci z terenu Gminy Kąty 

Wrocławskie. 

 

OFERTY  NIE PRZYJĘTE  DO REALIZACJI: 
 

 Uczniowski Klub Sportowy Omega Smolec złożył ofertę w dniu 03.09.2019 r. 

na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Zajęcia fitness dla seniorów” 

ubiegając się o dofinansowanie projektu w wysokości 1.950,00 zł. Oferta 

spełniała wymogi formalne oraz merytoryczne, natomiast oferent zrezygnował 

z podpisania umowy argumentując, że nie udało się zebrać wystarczającej 

ilości osób do wykonania projektu; 

 Uczniowski Klub Sportowy „TYGRYSY” złożył ofertę w dniu 26.08.2019 r.  

na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Warsztaty dla aktywnych 

mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie” ubiegając się o dofinansowanie 

projektu w wysokości 700,00 zł. Projekt dotyczył warsztatów na temat 

zdrowego trybu życia oraz prawidłowego żywienia. Oferta została odrzucona 

ze względu na brak środków w budżecie na finansowanie zadań z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej; 

 Klub Footballu Amerykańskiego Jaguars Kąty Wrocławskie złożył 2 oferty: 

- dniu 12.08.2019 r. na realizację zadania publicznego pt. „Przeprowadzenie 

intensywnego przygotowania do uczestnictwa w rozgrywkach o wysokim 

poziomie współzawodnictwa na szczeblu ogólnopolskim w ramach Ligii 

Footballu Amerykańskiego” w wysokości 6.000,00 zł,  

- dniu 27.09.2019 r. na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja 

rekrutacji do składu juniorskiego klubu sportowego Jaguars Katy Wrocławskie 

wraz z przeszkoleniem utworzonej grupy juniorów” w wysokości 5.000,00 zł.  
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Stowarzyszenie nie otrzymało wsparcia finansowego na ww. projekty, 

ponieważ Gmina udzieliła podmiotowi dotację min. na przeprowadzenie 

rekrutacji uzupełniającej do drużyny, organizacje treningów przygotowania 

motorycznego, taktycznego i technicznego a także udział w rozgrywkach 

ligowych w ramach ogłoszonego naboru wniosków na rok 2019.  

W obu przypadkach analizowana była gospodarność i prawidłowość 

wydatkowania środków publicznych na realizację podobnych zadań 

publicznych, na które podmiot otrzymał już dotacje w 2019 r. 

 Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Jedenastka złożyło ofertę w dniu 

04.10.2019 r. na dofinansowanie projektu pt. „Organizacja meczów ligowych 

wraz ze szkoleniem grupy młodzików na terenie Gminy Kąty Wrocławskie” 

ubiegając się o dofinansowanie projektu w wysokości 5.000,00 zł. Oferta nie 

została przyjęta do realizacji ponieważ zakres planowanej działalności 

dublował się z zadaniem, które podmiot realizował do końca roku. 

 

Gmina Kąty Wrocławskie rozliczyła zadania publiczne realizowane w ramach 

małych grantów w kwocie 69.907,15 zł. Wszystkie podmioty, którym nie rozliczono 

dotacji w całości zwróciły wskazaną sumę na konto gminy. Łącznie dokonano zwrotu 

dotacji w wysokości 2.942,85 zł, w niektórych przypadkach wraz z odsetkami. 

 

Koncepcja zadań publicznych z inicjatywy  
mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie 

 

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań 

zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. W jej ramach 

mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć 

formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej. 

Wsparcie finansowe udzielane było na podstawie Uchwały nr XXXIII/436/17 

Rady Miejska w Kątach Wrocławskich 24 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu  

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach 

inicjatywy lokalnej, umożliwiając mieszkańcom Gminy Kąty Wrocławskie inicjowanie 

projektów mających wpływ na rozwój gminy i poprawę życia lokalnej społeczności.  

W 2019 roku wpłynęły łącznie 3 wnioski na realizację zadań publicznych 

Gminy Kąty Wrocławskie w ramach tzw. inicjatywy lokalnej - w trybie art.19c 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Do realizacji przyjęto 3 projekty udzielając wsparcia finansowego w łącznej 

wysokości 28.142,20 zł (Tabela nr  5). 

 

 

 



Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Strona 20 
 

 

Tabela nr 5 

Wykaz wsparcia finansowego w ramach tzw. inicjatywy lokalnej 
 

Nr Podmiot Nazwa zadania Działania podmiotu Nr umowy 

Wysokość 
udzielonego 

wsparcia 
finansowego 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

1 

Hanna Jurowska- 

Kępa 

reprezentująca 

grupę 

mieszkańców 

„Plener 

rzeźbiarski” 

Organizacja warsztatów 

rzeźbiarskich na skwerze dr 

Gniedziejko w Kątach 

Wrocławskich, w tym 

wykonanie 5 rzeźb z drewna 

OR.152.1.1.2019 

01.04.2019 r. 
9 921,00 zł 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

2 

Smoleckie 
Towarzystwo 

Sportowe 
SOKÓŁ Smolec 
reprezentujące 

grupę 
mieszkańców 

„Wyposażenie 
boiska 

sportowego w 
Smolcu” 

Demontaż zniszczonych 
ławek oraz zakup 2 sztuk 

wiat stadionowych z kołami 
jezdnymi na boisko 
sportowe w Smolcu 

OR.152.2.1.2019 
01.04.2019 r. 

8 551,20 zł 

3 

Klub WHITE 
BAT 

Czerńczyce  
reprezentujący 

grupę 
mieszkańców 

„Doposażenie 
boiska 

sportowego w 
miejscowości 
Czerńczyce” 

Demontaż zniszczonych 
ławek, zakup 2 sztuk wiat 
stadionowych na boisko 

sportowe w Czerńczycach 
oraz montaż i utwardzenie 

terenu wokół wiat 

OR.152.2.2.2019 
01.04.2019 r 

9 670,00 zł 

                                                                                      SUMA : 28 142,20 zł 

Źródło: opracowanie własne  

 

Korzyści wynikające z realizacji ww. zadań: 

 Ad 1. Inicjator otrzymał wsparcie na organizację 10-cio dniowych warsztatów 

rzeźbiarskich na skwerze dr Gniedziejko w Kątach Wrocławskich, których 

celem było wykonanie 5 rzeźb z drewna. Realizacja projektu podniosła walor 

artystyczny miejsca, upiększa krajobraz, a także  umożliwia dzieciom Szkół 

Podstawowych obcowanie ze sztuką i kreatywnego postrzeganie otoczenia; 
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 Ad 2-3. Inicjatorzy otrzymali wsparcie na zakup dwóch wiat stadionowych. 

Celem zadań była poprawa użyteczności boiska sportowego i  dostosowanie 

go do wymogów Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.  

      

Zdjęcia zamontowanych wiat stadionowych 

 
Źródło: opracowanie własne  

Zdjęcia z pleneru rzeźbiarskiego 
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ANALIZA SFER ZADAŃ PUBLICZNYCH 

 
W trakcie roku budżetowego wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wr.  

54 oferty na realizację projektów z 7 sfer zadań publicznych (Tabela nr 6). 

 
Tabela nr 6 

Zakres zadań publicznych 

Lp. 
ZAKRES ZADANIA 

PUBLICZNEGO 

Liczba złożonych ofert 

Liczba 
zawartych 

umów 

Przyznana kwota 
dotacji / wsparcia 

finansowego 
w

 t
ry

b
ie

 k
o

n
k
u

rs
u

 

/ 
n

a
b

o
ru

 o
fe

rt
 

W
 t

ry
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ie

 a
rt

. 
1

9
a

 

U
o

P
P

io
W

 

w
 t

ry
b

ie
 a

rt
. 
1

9
c
 

U
o

P
P

io
W

 

O
G

Ó
Ł

E
M

 

1 
Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu 
20 15 2 37 30   658 721,20 zł  

2 
Kultury, sztuka,  ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa 
narodowego 

2 0 1 3 3     36 121,00 zł  

3 
Działalności wspomagającej 
rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości 

1 0 0 1 1     20 000,00 zł  

4 
Działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych 

3 0 0 3 3     40 000,00 zł  

5 
Działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
1 1 0 2 2     16 000,00 zł  

6 
Działalności na rzecz osób w 

wieku emerytalnym 
4 1 0 5 4     24 000,00 zł  

7 
Działalność na rzecz dzieci i 

młodzieży 
0 3 0 3 3     11 350,00 zł  

                                OGÓŁEM: 31 20 3 54 46  806 192,20 zł  

 

Źródło: opracowanie własne  
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POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINNEGO  
Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

Gmina Kąty Wrocławskie w 2019 roku wspierała sektor pozarządowy także  

w formach pozafinansowych. Działania polegały na promowaniu lokalnych 

organizacji pozarządowych na stronie internetowej (www.katywroclawskie.pl) oraz  

w gminnych serwisach informacyjnych. W ramach polityki informacyjnej na stronie 

internetowej gminy utworzona została zakładka przeznaczona dla organizacji 

pozarządowych, na której umieszczono między innymi bazę podmiotów non-profit  

wraz z obowiązującymi statutami. Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne podczas prowadzonych przedsięwzięć 

np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów czy sprzętu, a w ramach inicjatyw 

lokalnych współpraca i pomoc w załatwieniu wielu spraw niezbędnych do 

prawidłowego zrealizowania zadania publicznego.  

Dbając o dobro Stowarzyszeń Wydział Organizacyjny  informował Podmioty o 

możliwościach pozyskania dofinansowania w ramach konkursów ofert ogłaszanych 

przez inne instytucje min. Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Powiat 

Wrocławski. 

 
 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU  
WSPÓŁPRACY ZA ROK 2019 

 
Gmina Kąty Wrocławskie realizując cele Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w 2019 roku udzielała organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego, jak i pomocy 
pozafinansowej. 

Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert, oraz dwa nabory wniosków, w których 

28 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe na realizację 28 zadań publicznych. 

Udzielono dotacji dla 11- stu podmiotów NON-PROFIT na realizację 15 zadań 

publicznych w ramach małych grantów. 

Udzielono wsparcia finansowego mieszkańcom Gminy Kąty Wrocławskie  

na realizację 3 zadań publicznych w ramach tzw. inicjatywy lokalnej. 

Zadania publiczne dotyczyły zakresu: 

 Współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

 Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 Działalności na rzecz dzieci i młodzieży. 
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Wykres nr 1 

 
źródło: opracowanie własne  

 

 658 721,20 zł 

 36 121,00 zł 

 20 000,00 zł 

 40 000,00 zł 

 16 000,00 zł 

 24 000,00 zł 
 11 350,00 zł 

Wysokość wsparcia finansowego- sfery 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Kultura, sztuka,  ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży

Legenda 
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Z wykresu kołowego wynika, że rozwój sportu pochłania sporą część  

budżetu Gminy Kąty Wrocławskie przeznaczonego na dotacje dla stowarzyszeń, 

fundacji oraz organizacji pozarządowych. W ubiegłym roku dofinansowanie zadań 

publicznych realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu wyniosło 658 721,20 zł, przy czym na pozostałą działalność stowarzyszeń 

przeznaczono kwotę 147.471,00 zł. Dofinansowanie sportu stanowi aż 81,71 % 

całości zrealizowanych projektów. Należy tu podkreślić, że Gmina Kąty Wrocławskie 

zrealizowała szereg inwestycji sportowych, dzięki którym infrastruktura sportowa jest 

dostosowywana min. do wymogów licencyjnych Dolnośląskiego Związku Piłki 

Nożnej. Dzięki dynamice odziaływania na potrzeby kultury fizycznej, stowarzyszenia 

sportowe mogą w pełni korzystać z powstających udogodnień rekreacji sportowej, 

mając tym samym możliwość dalszego rozwoju psychofizycznego. 

Wykres nr 2 

 

źródło: opracowanie własne  
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wyścigi rowerowe

Wysokość wsparcia finansowego na 
poszczególne dyscypliny sportowe 
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Współzawodnictwo i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki 

nożnej stanowi 42,46 % wszystkich uprawianych dyscyplin sportowych. 

Gmina Kąty Wrocławskie w ubiegłym roku dofinansowała zadania publiczne 

realizowane w ramach konkursów ofert do wysokości 90% wartości realizowanego 

zadania. Organizacje pozarządowe wniosły wkład w realizację poszczególnych 

projektów środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność 

wolontariuszy oraz członków organizacji.  

Działania samorządu terytorialnego nakierowane były w szczególności  

na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenie 

ciekawych i efektywnych projektów, inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnienie 

działań gminy w zakresie nie objętym przez samorządowe struktury, a także 

zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.  

Gmina Kąty Wrocławskie współpracuje i jest członkiem organizacji 

społecznych na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz 

wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Pozytywne nastawienie, 

chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana 

organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje  

z trzecim sektorem. 

Wykres nr 3 

 
źródło: opracowanie własne 

Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła Organizacjom Pożytku Publicznego oraz 

lokalnym mieszkańcom wparcia finansowego w wysokości 806.192,20 zł  

na realizację zadań publicznych. Stowarzyszenia wykorzystały dotację w wysokości  

778.476,50 zł. 

 72 850,00 zł ;  
9% 

 28 142,20 zł ; 
 4% 

 584 000,00 zł ;  
72% 

 121 200,00 zł ;  
15% 

Finansowe formy wsparcia realizacji zadań 

MAŁE GRANTY (15 projektów) 

INICJATYWY LOKALNE (3 projekty) 

Nabór wniosków -SPORT (18 projektów) 

KONKURS OFERT (10 projektów) 
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Wysokość wparcia finansowego wraz ze wskazaniem kwot niewykorzystanych 

oraz podlegających do zwrotu w latach 2017- 2019 

Wykres nr 4 

 
źródło: opracowanie własne  
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Wysokość wsparcia finansowego

Wysokość wykorzystanego wsparcia
finansowego

Wysokość niewykorzystanej części dotacji

50 zadań 

publicznych 

46 zadań 

publicznych 

42 zadania 

publiczne 
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Analizując powyższy wykres można zaobserwować zwiększenie wartości 

udzielonych dotacji w 2019 roku. W porównaniu z rokiem 2018 budżet przeznaczony 

na dofinansowanie zadań publicznych zwiększył się o 34.350,20 zł, natomiast w 

porównaniu z rokiem 2017 aż o 102.616,20 zł.  

 

Realizacja Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie  

z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok daje podstawę do wniosku, iż przyczynia się on do 

większej aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz bardziej 

racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków publicznych. Stowarzyszenia 

wspomagały samorząd w wykonywaniu zadań publicznych nałożonych ustawowo. 

Wspierając zadania publiczne Gmina może w pełni wykorzystać potencjał 

Organizacji aby efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności. 

Dzięki kontynuowanej  współpracy z organizacjami i dofinansowywaniu przez gminę 

realizowanych przez organizacje zadań publicznych, budowane jest na wysokim 

poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną, organizacjami 

pożytku publicznego oraz mieszkańcami Gminy Katy Wrocławskie. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Opracowała: Monika  Romańska 

Kąty Wrocławskie, 04.05.2020 r. 

    


