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I. ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY GOSTYŃ Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

 

1. Współpraca gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi 

Silne i niezależne organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla samorządu. 

Podejmują działania w zakresie różnych inicjatyw społecznych. Współpraca organizacji 

pozarządowych  z samorządem terytorialnym stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego 

celu: poprawy jakości życia mieszkańców gminy Gostyń.  

Budowa partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności pożytku 

publicznego stanowiły istotny element polityki samorządu. Intencją był rozwój zakresu współpracy 

z sektorem pozarządowym, będącym ważnym składnikiem lokalnego systemu, opartego o zasady: 

pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy zachowaniu suwerenności 

stron. 

Współpraca gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 obejmowała zadania                    

w zakresie: 

• budowania aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe, 

• promocji lokalnej przedsiębiorczości podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą, 

• działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 

narodami, 

• działań wspierających rozwój gospodarczy, 

• promocji kulturalnej gminy Gostyń „Noc Muzeów”, 

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej, 

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności, 

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wolne od nałogów 

zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Gostyń, 

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci z gminy Gostyń, 

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - udzielanie schronienia oraz 

pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z 

gminy Gostyń, 

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci z gminy Gostyń, 
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• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizacji zlotu grup 

rekonstrukcji historycznej oraz historycznych pojazdów wojskowych, 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kulturalne niedziele, 

• działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 

• ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i 

inwalidów, 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - rozwój amatorskiego 

ruchu artystycznego. 

 

2. Koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Koordynowanie współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi powierzono 

Wydziałowi Oświaty i Spraw Społecznych. 

Do zadań Wydziału należała:                                                                                                   

1) współpraca z przedstawicielami trzeciego sektora w celu wspieranie partnerskich metod i form 

aktywizowania społeczności lokalnej,                                                                                                 

2) realizacja działań zapewniających podwyższanie poziomu jakości życia mieszkańców,               

3) koordynacja działań w zakresie wypracowania jednolitych procedur i regulacji prawnych w 

ramach procesu udzielania dotacji,                                                                                                      

4) sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących  pożytku publicznego, 

5) wsparcie merytoryczne, organizacyjne i techniczne, 

6) przygotowanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

7) obsługa Komisji Opiniującej, 

8) przygotowanie i prowadzenie spotkań z organizacjami pozarządowymi. 

Zadania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane były przez 

następujące Wydziały Urzędu Miejskiego: 

• Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, 

• Wydział Promocji. 

3. Program współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 

Samorząd co roku uchwala program współpracy stanowiący szczegółowy katalog zadań 

publicznych, które zamierza przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym 
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podmiotom uprawnionym. Prace nad przygotowaniem projektu uchwały rozpoczęły się w II 

połowie 2012 roku. Po przeprowadzeniu konsultacji z wydziałami merytorycznymi oraz 

organizacjami pozarządowymi, przygotowano i wdrożono Uchwałę Nr XXII/364/12 Rady 

Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy 

gminy Gostyń na rok 2013  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 

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

 

II FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Współpraca finansowa polegała na zlecaniu zadań własnych gminy w formie: 

• wspierania – dofinansowania realizacji zadań, tj. pokrycia ze środków publicznych tylko 

części kosztów (organizacja musi wykazać się wkładem własnym w realizacji zadania), 

• powierzania – udzielenia dotacji na sfinansowanie w 100% kosztów realizacji zadań. 

W roku 2013 w ramach otwartych konkursów ofert w formie wspierania oraz powierzania 

realizacji zadań publicznych Urząd Miejski w Gostyniu przekazał organizacjom pozarządowym      

i innym podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego dotacje w wysokości 369.845,00 zł. 

W formie powierzenia zlecono 2 zadania. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w 

wysokości 28.500,00 zł. Pozostałe zadania przekazano do realizacji w formie wsparcia. Na ten cel 

przeznaczono środki finansowe w wysokości 341 345,00 zł. 

Wykres nr 1: Podział zadań zlecanych przez gminę Gostyń 

 

Opracowanie: źródło własne 

 

1. Tryb oceny ofert i kontroli realizacji zadań zlecanych przez gminę Gostyń 

Realizacja finansowych form współpracy odbywała się poprzez zlecanie zadań publicznych: 
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• w trybie otwartych konkursów ofert, 

• w trybie pozakonkursowym. 

Dotacje na realizację zadań publicznych przyznawane były w trybie otwartych konkursów ofert. 

Jawny, czytelny i przejrzysty system przyznawania dotacji pozwalał wydatkować środki budżetowe  

z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Konkursy ogłaszane były przez wydziały 

merytoryczne Urzędu Miejskiego w Gostyniu we właściwych sobie obszarach pożytku 

publicznego. Komunikaty Burmistrza Gostynia o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert zawierały 

zakres informacji określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie lub 

w innych przepisach prawnych oraz inne istotne dla danego rodzaju zadania warunki zlecenia. 

Koperty zawierające oferty złożone przez podmioty uprawnione otwierane były komisyjnie                     

i weryfikowane pod względem formalnym przez członków Komisji Opiniującej. Opiniowaniem 

ofert zajmowała się  Komisja Opiniująca, która uwzględniała  następujące kryteria: 

• merytoryczne – zbieżność oferty z przedsięwzięciami i oferowany zakres działań (oceniane  

w skali od 0 – 3 przy wadze punktowej 3), 

• społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana 

liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi w ramach projektu (oceniane              

w skali od 0 – 3 przy wadze punktowej 3), 

• finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, udział środków własnych oraz 

pozyskanych z innych źródeł (oceniane w skali od 0 – 3 przy wadze punktowej 3), 

• organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie (oceniane w skali              

od 0 – 3 przy wadze punktowej 2), 

rzetelność i terminowość realizacji zadania w ubiegłych latach oraz sposób rozliczenia 

otrzymanych na ten cel środków finansowych (0 punktów w przypadku gdy zadanie zostało 

zrealizowane nierzetelnie i nieterminowo lub 3 punkty w przypadku gdy zadanie zostało 

wykonane w sposób rzetelny i terminowy  przy wadze punktowej 1). 

 Minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosiła 60 % 

możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo miała oferta, która uzyskała największą ich 

liczbę. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonywał Burmistrz Gostynia w formie 

zarządzeń, które były podstawą do zawarcia umów pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami 

stron podejmujących współpracę, określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej 

rozliczenia. Wyniki konkursu były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

http://www.bip.gostyn.pl, na stronie internetowej http://www.gostyn.pl. 

 Na wniosek organizacji lub innego podmiotu, Burmistrz Gostynia zlecał również realizację 

zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu 
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ofert, jeśli spełnione były łącznie następujące warunki: 

• wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekraczała kwoty 

10.000,00 zł, 

• zadanie publiczne było realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, 

• łączna kwota środków finansowych przekazana w ten sposób tej samej organizacji                   

w danym roku kalendarzowym nie przekroczyła kwoty  20.000,00 zł, 

• łączna kwota przekazana w tym trybie nie przekroczyła 20 % dotacji planowanych w roku 

budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje lub inne podmioty. 

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Burmistrz  Gostynia 

zamieszczał ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.gostyn.pl, na 

stronie internetowej http://www.organizacje.gostyn.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego  w Gostyniu  przy ulicy Wrocławskiej 256 oraz Rynek 2. Po upływie 7 dni, rozpatrzeniu 

uwag i zasięgnięciu opinii Komisji Opiniującej, Burmistrz Gostynia niezwłocznie zawierał umowę 

o realizację zadania publicznego. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 576/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 3 lipca 2013 roku w 

sprawie zatwierdzenia dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2013 rok planu kontroli i oceny            

w zakresie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego, dokonano kontroli i oceny realizacji zadania pn. „Wsparcie 

społeczno-rozwojowe osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin”, zleconego 

Stowarzyszeniu Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu.  

          Kontrola obejmowała: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania 

zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, 

prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy. 

            W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie 

Rozsiane w Gostyniu prawidłowo wykorzystało środki finansowe przeznaczone na realizację 

zadania, dokumentacja finansowa prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.        

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie ze złożoną ofertą, czyli: 

- prowadzono systematyczną rehabilitację osób chorych, 

- dbano o poprawę samopoczucia osób chorych, 

- odbyło się spotkanie z psychologiem,  

- odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym,  

- odbyło się spotkanie z doradcą socjalnym, 

- wykonywano zabiegi w komorze krioterapii. 
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2. Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy 

W roku 2013 w celu realizacji programu współpracy gminy Gostyń wydziały merytoryczne 

Urzędu Miejskiego w Gostyniu ogłosiły oraz przeprowadziły 20 otwartych konkursów ofert i 6 

postępowań w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych w różnych sferach 

pożytku publicznego. 

 

1) Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zlecał realizację zadań publicznych w następujących 

dziedzinach (tabele): 

Tabela nr 1: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń w trybie konkursów ofert 

Lp. Nazwa zadania 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

wybranych 

ofert 

1 
Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych  
11 10 

2 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób – prowadzenie banku żywności  

1 1 

3 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej  

1 1 

4 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego  
2 2 

5 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego  
11 10 

6 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego – organizacja zlotu grup rekonstrukcji 

historycznej oraz historycznych pojazdów wojskowych  

1 1 

7 
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 

integracja emerytów, rencistów i inwalidów 
1 1 

8 
Działalność na rzecz kombatantów i osób 

represjonowanych  
2 2 

9 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego – kulturalne niedziele  
0 0 

10 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  11 8 
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11 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  3 1 

12 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

– prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczej dla dzieci z gminy Gostyń  

1 1 

13 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

– prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej dla dzieci z gminy Gostyń 

1 1 

14 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

– udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, 

psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających 

przemocy z gminy Gostyń   

1 1 

15 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

– wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży z gminy Gostyń   

7 4 

Razem 54 44 

W ramach omawianych obszarów do Wydziału wpłynęły 54 oferty, z których 44 rozpatrzono 

pozytywnie, co stanowi 81 %. 

  

Tabela nr 2: Zbiorcze zestawienie zadań zleconych do realizacji w trybie konkursów ofert 

Ochrona i promocja zdrowia 

oraz działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków  

1 400,00 zł -  zorganizowanie prelekcji na temat 

włączania terapii insulinowej w leczeniu 

cukrzycy.  

Stowarzyszenie Chorych na 

Stwardnienie Rozsiane w 

Gostyniu 

9 600,00 zł - rehabilitacja ruchowa osób chorych na 

stwardnienie rozsiane, 

- poprawa samopoczucia osób chorych, 

- spotkanie z psychologiem, ratownikiem 

medycznym, doradcą socjalnym, 

- zabiegi w komorze krioterapii. 

Stowarzyszenie Chorych na 

Stwardnienie Rozsiane w 

Gostyniu 

3 400,00 zł - piknik integracyjny, 

- promocja zdrowej żywności, 

- bezpłatny pomiar cukru i ciśnienia.   
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Gostyński Klub „AMAZONKI” 5 700,00 zł - rehabilitacja ruchowa, 

- spotkania z psychologiem. 

Stowarzyszenie Rodzin 

Zastępczych Powiatu 

Gostyńskiego „Nadia” 

1 400,00 zł  - wyjazd rehabilitacyjny dla dzieci 

niepełnosprawnych w rodzinach zastępczych, 

który przyczynił się do poprawy sprawności 

fizycznej, kształtowania samodzielności u 

dzieci, umiejętności współpracy i wzajemnej 

pomocy. 

Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Specjalnej Troski 

„KASIA” w Gostyniu 

12 300,00 zł - rehabilitacja osób niepełnosprawnych: 

halliwick i kinezyterapia. 

Polski Związek Niewidomych 

Zarząd Koła w Gostyniu 

3 600,00 zł - organizacja pikniku integracyjnego dla osób 

niewidomych i niedowidzących, 

- zajęcia ruchowe – Nordic Walking. 

Stowarzyszenie  

„Ja też pomagam” 

1 100,00 zł - organizacja cyklicznych zajęć na basenie 

oraz wyjść do kina dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

Stowarzyszenie  

„Ja też pomagam” 

1 600,00 zł - organizacja cyklu spotkań na temat 

zdrowego odżywiania i aktywnego trybu 

życia. 

Stowarzyszenie  

„Ja też pomagam” 

900,00 zł - organizacja zawodów kręglarskich dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych 

rodzin i osób – prowadzenie 

banku żywności 

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej Wielkopolski Zarząd 

Wojewódzki w Poznaniu 

15 900,00 zł - zabezpieczanie podstawowych potrzeb osób 

zagrożonych ubóstwem (pozyskiwanie 

żywności, przechowywanie i dystrybucja 

wśród potrzebujących, transport). 
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Pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych 

rodzin i osób – prowadzenie 

stacji socjalnej  

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej Wielkopolski Zarząd 

Wojewódzki w Poznaniu 

12 600,00 zł - zabezpieczanie najuboższych mieszkańców 

gminy Gostyń w odzież, meble, sprzęt AGD, 

sprzęt rehabilitacyjny i inne przedmioty 

codziennego użytku. 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa 

narodowego – rozwój 

amatorskiego ruchu 

artystycznego 

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Stowarzyszenie Kulturalne 

Orkiestra Dęta Miasta i Gminy 

Gostyń w Gostyniu 

58 000,00 zł - nauka gry na instrumentach, 

- zakup, naprawa i konserwacja instrumentów 

muzycznych, 

- udział muzyków w przeglądach i 

konkursach, 

- udział w obchodach świąt lokalnych                               

i państwowych. 

Chór „Dzwon” przy Gostyńskim 

Ośrodku Kultury „Hutnik” w 

Gostyniu 

7 000,00 zł - organizacja warsztatów muzycznych dla 

członków chóru, 

- udział w obchodach świąt lokalnych                               

i państwowych.    

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa 

narodowego  

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Stowarzyszenie Miłośników 

Muzyki Świętogórskiej im. 

Józefa Zeidlera  w Gostyniu 

3 000,00 zł - zorganizowanie EKO – festynu św. Józefa 1 

maja 2013 „Strumienie wody żywej” 

(edukacja ekologiczna, promocja trzeźwego 
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stylu życia). 

Stowarzyszenie Miłośników 

Muzyki Świętogórskiej im. 

Józefa Zeidlera  w Gostyniu 

 26 000,00 zł - zorganizowanie VIII Festiwalu Muzyki 

Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta 

Góra 2013 (4 koncert muzyki klasycznej) 

Stowarzyszenie Absolwentów, 

Wychowawców i 

Wychowanków Gimnazjum i 

Liceum im. Ks. Franciszka 

Olejniczaka „OMNES UNUM 

SIMUS” w Gostyniu 

1 000,00 zł  - organizacja konkursu matematyczno – 

przyrodniczego „ Ścisłe jest piękne”, 

matematycznego „Matmix” oraz festiwalu 

piosenki obcojęzycznej „Piosenka nie zna 

granic” pod hasłem  „Rozwijam się, więc 

jestem”.  

Fundacja Miejsce Moje w 

Gostyniu  

6 000,00 zł - zorganizowanie IV edycji Gostyńskiej Gry 

Miejskiej pn. ”1937 – Ściśle tajne”. 

Ogólne Stowarzyszenie „Z 

Muzyką do Ludzi” 

2 000,00 zł - organizacja cyklu koncertów kameralnej 

muzyki dawnej, wykonywanej w kościołach 

w Gostyniu. 

Cech Rzemiosł Różnych  3 000,00 zł - zorganizowanie Jubileuszu 60-lecia Cechu 

Rzemiosł Różnych, 

- spotkania integracyjne. 

Polski Związek Filatelistów im. 

Wacława Boratyńskiego w 

Gostyniu 

4 000,00 zł - organizacja wystaw i pokazów 

filatelistycznych, 

- wyjazdy szkoleniowe na wystawy 

filatelistyczne, 

- opracowanie i przebudowa eksponatów 

filatelistycznych. 

Stowarzyszenie „Dom 

Europejski”  w Gostyniu  

1 000,00 zł - zorganizowanie wystawy prezentującej 

dorobek Stowarzyszenia pn. „Dekada 

przyjaźni polsko – francuskiej” 

Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek BDNP Prowincja 

Warszawska w Piastowie 

4 000,00 zł - upowszechnianie wiedzy na temat polskiej 

historii i kultury, 

- rozwijanie umiejętności pracy w zespole, 

- nauka racjonalnego spędzania czasu 

wolnego, 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

artystycznych. 
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Stowarzyszenie „Historia 

Militaris” w Gostyniu 

4 000,00 zł - opracowanie i wydanie publikacji pn. „Z 

dziejów ziemi gostyńskiej w latach 1945-

1956”. 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa 

narodowego – organizacja 

zlotu grup rekonstrukcji 

historycznej oraz 

historycznych pojazdów 

wojskowych 

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Stowarzyszenie „Historia 

Militaris” w Gostyniu 

25.000,00 zł - pokazy pojazdów i innego sprzętu 

wojskowego, 

- pokazy grup rekonstrukcyjnych, 

- prezentacja historii polskich wojsk 

pancernych od 1918 roku do czasów 

współczesnych. 

 

Działalność na rzecz osób w 

wieku emerytalnym – 

integracja emerytów, 

rencistów i inwalidów 

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 

 w Gostyniu 

4 000,00 zł -  integracja członków związku poprzez 

udział  w spotkaniach i uroczystościach 

kulturalnych (Dzień Kobiet, Dzień Seniora, 

Spotkanie Opłatkowe). 

 

Działalność na rzecz 

kombatantów                        i 

osób represjonowanych   

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Związek Kombatantów 

Rzeczypospolitej Polskiej i 

Byłych Więźniów Politycznych 

Wielkopolski Zarząd 

2.545,00 zł - udział w uroczystościach z okazji: 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  rocznicy 

wybuchu II wojny światowej, upamiętnienia   

30 obywateli Gostynia rozstrzelanych przez 
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Wojewódzki w Poznaniu Niemców na Rynku w dniu 21 października 

1939 roku, rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości, rocznicy tragicznych 

wydarzeń w Klonach, 

- udział w spotkaniu opłatkowym. 

Związek Więźniów Politycznych 

Okresu Stalinowskiego oddział 

rejonowy                      w 

Gostyniu 

3.100,00 zł - udział w uroczystościach z okazji: 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  rocznicy 

wybuchu II wojny światowej, upamiętnienia 

30 obywateli Gostynia rozstrzelanych przez 

Niemców na Rynku w dniu 21 października 

1939 roku, rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości, rocznicy tragicznych 

wydarzeń w Klonach, Ogólnopolskiej 

Pielgrzymce Związku Więźniów 

Politycznych Okresu Stalinowskiego, 

- udział w zebraniu ogólnym.               

 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej  

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Kolarski Klub Sportowy 

„Gostyń” 

7.000,00 zł - organizacja dwudniowych zawodów 

kolarskich.  

Uczniowski Klub Sportowy 

„Kaniasiatka” w Gostyniu 

5 000,00 zł - organizacja Finału Mistrzostw Wielkopolski 

Juniorów w piłce siatkowej, 1/8 finału 

Mistrzostw Polski młodzików i juniorów, 

turniejów towarzyskich oraz turnieju w piłkę 

plażową dla różnych grup wiekowych.   

Stowarzyszenie „Gostyńska Liga 

Kręglarska” w Gostyniu 

4 000,00 zł - organizacja cyklu imprez rekreacyjno-

sportowych (m. in. XIX i XX edycji 

Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej, XIX Grand 

Prix Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej, V 

Memoriał Andrzeja Twardowskiego, 

Mistrzostw Polski) 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Biskupianka Stara Krobia”  

3 000,00 zł - organizacja akcji „Polska Biega – Gostyń 

też” składającej się z 2 biegów masowych: 
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VII Masowy Bieg Gostyński w maju i VIII 

Masowy Bieg Gostyński w listopadzie.   

Gostyński Klub Rowerowy 

„Cyklista”  w Gostyniu  

3 000,00 zł - organizacja imprezy „Rowerowy Dzień 

Dziecka”, w ramach której dzieci uczono 

bezpiecznego poruszania się na rowerze, 

- zorganizowano wycieczkę rekreacyjną, 

szereg zabaw i zawodów sprawnościowych. 

Fundacja Piotra Reissa 4 500,00 zł - prowadzenie treningów piłki nożnej, 

- udział w wewnętrznych rozgrywkach 

ligowych oraz turniejach Reiss Cup. 

Gostyński Klub Rowerowy 

„Cyklista” w Gostyniu 

1 500,00 zł - organizacja imprezy „Wesołe czasówki” dla 

dorosłych, 

- zajęcia kolarskie (indywidualna jazda na 

czas), 

- szkolenie na temat efektywnych treningów 

rowerowych oraz efektywnego odżywiania 

się.  

Gostyńskie Towarzystwo 

Sportowe „CITIUS” 

3 000,00 zł -  zorganizowanie czterech zawodów 

pływackich w czterech kategoriach 

wiekowych.  

 

Działalność na rzecz osób w 

wieku emerytalnym  

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Gostyński Uniwersytet 

Trzeciego  

6 000,00 zł - organizacja zajęć na basenie, aerobicu, 

wycieczek pieszych oraz autokarowych, 

- edukacja historyczna, medyczna,  

- nauka języka niemieckiego, angielskiego, 

francuskiego, rosyjskiego,  

- nauka obsługi komputera, cyfrowych 

aparatów fotograficznych, telefonów 

komórkowych, 

- prowadzenie warsztatów dla dziadków i 

wnuków, 

- organizacja spotkań międzypokoleniowych. 
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Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym – prowadzenie 

placówki wsparcia dziennego 

w formie opiekuńczej dla 

dzieci z gminy Gostyń 

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek BDNP Prowincja 

Warszawska  

13 000,00 zł - prowadzenie zajęć profilaktyczno, 

edukacyjno – rozwojowych oraz opiekuńczo 

– wychowawczych dla dzieci i młodzieży, 

oraz ich rodzin. 

 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom                              

i patologiom społecznym – 

udzielanie schronienia oraz 

pomoc terapeutyczna, 

psychologiczna, socjalna i 

prawna dla osób doznających 

przemocy z gminy Gostyń   

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Bonifraterski Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej i 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Marysinie 

10.000,00 zł - pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy, 

- pomoc pedagogiczna dla ofiar przemocy, 

- pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy, 

- pomoc socjalna dla ofiar przemocy, 

- pomoc prawna dla ofiar przemocy. 

 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym – prowadzenie 

placówki wsparcia dziennego 

w formie specjalistycznej dla 

dzieci z gminy Gostyń 

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Stowarzyszenie Wspomagania 

Rozwoju Dzieci i Młodzieży 

„Tratwa” 

22 000,00 zł - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 

dla dzieci w wieku 6 – 16 lat (integracja 

sensoryczna, pomoc psychologiczna, 



17 

 

socjoterapia), 

- organizacja zajęć rekreacyjnych (survival, 

karate), 

- organizacja warsztatów kompetencji 

rodzicielskich i rozwoju osobistego dla 

rodziców. 

 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym – wolne od 

nałogów zagospodarowanie 

czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży z gminy Gostyń   

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Piątka” w Gostyniu 

2 500,00 zł - prowadzenie szkolenia z zakresu unihokeja i 

piłki siatkowej dla młodzieży. 

Stowarzyszenie Absolwentów, 

Wychowawców i 

Wychowanków Gimnazjum i 

Liceum w Gostyniu im. ks. 

Franciszka Olejniczaka „Omnes 

Unum Simus” 

1 500,00 zł - doskonalenie umiejętności wokalnych 

członków szkolnego chóru uczniowskiego, 

- występy chóru.  

 

Koło Gospodyń Wiejskich 

Kosowianki w Kosowie 

4 000,00 zł - organizacja wycieczki dla dzieci i 

młodzieży do wioski indiańskiej RAVEN 

TERRITORY w Józefowie, 

- organizacja balu dla dzieci i młodzieży 

powiązanego tematycznie z wycieczką. 

Uczniowski Klub „Kaniasiatka” 

w Gostyniu  

 3 000,00 zł - organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych 

dla dzieci szkół podstawowych i 

gimnazjalnych. 

 

Tabela nr 3: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń w trybie pozakonkursowym 

Lp. Nazwa stowarzyszenia 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

wybranych 

ofert 
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1 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo 

„Nie Sami” 
1 1 

2 
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta  

Miasta i Gminy Gostyń 
1 1 

3 Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń 1 1 

4 Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Gostyniu 1 1 

5 Ochotnicza Straż Pożarna w Goli 1 1 

 

Tabela nr 4: Zbiorcze zestawienie zadań zleconych do realizacji w trybie pozakonkursowym 

Nazwa Stowarzyszenia Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych 

Umysłowo „Nie Sami” 

 

 

3 700,00 zł - rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

(zajęcia manualne, muzyczne, ćwiczenia 

sprawnościowe, wycieczki), 

- organizacja 20-lecia działalności 

Stowarzyszenia. 

 

Nazwa Stowarzyszenia Wysokość dotacji Opis zadania 

Stowarzyszenie Kulturalne 

Orkiestra Dęta Miasta i 

Gminy Gostyń 

5 000,00 zł - organizacja Festiwalu Orkiestr Dętych. 

   

 

Nazwa Stowarzyszenia Wysokość dotacji Opis zadania 

Klub Sportowy Sporty 

Walki Gostyń 

4 000,00 zł - organizacja 2 Gali Sportów Walki. 

 

Nazwa Stowarzyszenia Wysokość dotacji Opis zadania 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Piątka” w Gostyniu 

2 500,00 zł - prowadzenie zajęć z zakresu unihokeja i 

piłki siatkowej dla młodzieży.   

 

Nazwa Stowarzyszenia Wysokość dotacji Opis zadania 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Goli 

3 000,00 zł - zorganizowanie spotkania przedstawicieli 

17 jednostek OSP podsumowującego 

całoroczną pracę strażaków. 
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2) Wydział Promocji zlecał realizację zadań publicznych w następujących dziedzinach (tabele): 

Tabela nr 5: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń w trybie konkursów ofert 

Lp. Nazwa zadania 
Liczba 

złożonych ofert 

Liczba 

wybranych ofert 

1 Działalność wspierająca rozwój gospodarczy 1 1 

2 
Działalność wspomagająca rozwój społeczny - 

promocja poprzez lokalne programy grantowe 
1 1 

3 

Działania na rzecz integracji europejskiej, 

rozwijania kontaktów  i współpracy między 

narodami 

4 4 

4 
Promocja lokalnej przedsiębiorczości podczas 

wystawy lub targów w kraju lub za granicą 
1 1 

5 Promocja kulturalna gminy Gostyń „Noc Muzeów” 2 2 

Razem 9 9 

W ramach omawianego obszaru do Wydziału wpłynęło 9 ofert, z których 9 rozpatrzono 

pozytywnie, co stanowi 100%  

 

Tabela nr 6: Zbiorcze zestawienie zadań zleconych do realizacji w trybie konkursów ofert 

Działalność wspomagająca 

rozwój gospodarczy 

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Stowarzyszenie Wspierania 

Przedsiębiorczości Powiatu 

Gostyńskiego w Gostyniu 

15.000,00 zł 

 

- wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez 

doradztwo biznesowe i działania informacyjne,  

- prowadzenie szkoleń i spotkań z zakresu 

marketingu, zarządzania, finansowania, 

planowania, tworzenia dokumentów, 

- prowadzenie kompleksowej pomocy 

doradczej z zakresu procedur zakładania 

działalności gospodarczej, form jej 

prowadzenia i finansowania, 

 

Działalność wspomagająca 

rozwój społeczny – 

promocja poprzez lokalne 

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 
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programy grantowe 

Stowarzyszenie „Dziecko” w 

Gostyniu 

10.000,00 zł - inicjowanie działań na rzecz budowania 

aktywnych społeczności lokalnych w gminie 

Gostyń, 

- wsparcie na rzecz organizacji pozarządo-

wych i inicjatyw obywatelskich działających 

na rzecz społeczności lokalnych, 

- dofinansowanie 11 projektów, w tym 3 z 

terenu gminy Gostyń. 

 

Działania na rzecz 

integracji europejskiej, 

rozwijania kontaktów  

i współpracy między 

narodami 

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Stowarzyszenie „Dom 

Europejski”  w Gostyniu 

6.000,00 zł - realizacja zadań na rzecz integracji 

europejskiej,  

- rozwijanie kontaktów i współpracy między 

narodami wynikających z podpisanej karty 

przyjaźni,   

- spotkanie rodzin francuskich i polskich we 

Francji,  

- aktywny udział w życiu codziennym, 

uczestnictwo w imprezach integracyjnych, 

wydarzeniach kulturalnych, kulinarnych i 

wycieczkach krajoznawczych, 

Stowarzyszenie 

Absolwentów, 

Wychowawców i 

Wychowanków Gimnazjum i 

Liceum w Gostyniu im. ks. F. 

Olejniczaka „OMNES 

UNUM SIMUS” w Gostyniu 

2.000,00 zł  - zacieśnienie więzów przyjaźni między 

młodymi obywatelami Europy, 

- promowanie wiedzy oraz postawy tolerancji 

względem innych kultur i ras, 

- wymiana szkolnej młodzieży gostyńskiego 

liceum  i Liceum Galileusza w Franqueville - 

Saint-Pierre we Francji 

- realizacja zadań na rzecz integracji 
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europejskiej,  

- rozwijanie kontaktów i współpracy między 

narodami.  

Stowarzyszenie Kulturalne 

Orkiestra Dęta Miasta i 

Gminy Gostyń 

6.500,00 zł - nawiązanie współpracy z orkiestrą dętą z 

Drezna, 

- aktywizacja ludzi młody i dorosłych 

mieszkańców gminy Gostyń podczas spotkań 

integracyjnych, 

- promocja gminy Gostyń poza granicami, 

- zwiększenie umiejętności posługiwania się 

językami obcymi. 

Związek Kombatantów 

Rzeczypospolitej Polskiej i 

Byłych Więźniów 

Politycznych Wielkopolski 

Zarząd Wojewódzki w 

Poznaniu  

5 000,00 zł - szerzenie wiedzy i pamięci historycznej 

dotyczącej II wojny światowej, 

- wspieranie procesu pojednania pomiędzy 

Polakami a Niemcami, 

- zorganizowanie spotkania przedstawi-cieli 

organizacji partnerskich z Gostynia i Drezna 

oraz udział delegacji gostyńskiej w 

uroczystości z okazji 70-tej rocznicy egzekucji 

12 członków Czarnego Legionu w Dreźnie, 

- zorganizowanie wizyty w Gostyniu delegacji 

Związku Antyfaszystów z Drezna w 73. 

rocznicę rozstrzelania 30 mieszkańców ziemi 

gostyńskiej. 

 

Działalność wspomagająca 

rozwój gospodarczy – 

promocja lokalnej 

przedsiębiorczości podczas 

wystawy lub targów w kraju 

lub za granicą 

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Cech Rzemiosł Różnych w 

Gostyniu 

6.000,00 zł - promocja Gostynia i gostyńskiego rzemiosła 

podczas biesiady – wystawy rzemieślniczej w 

Gostyniu podczas Dni Gostynia. 
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- prezentacja niemieckich producentów 

podczas biesiady-wystawy, 

- giełda kooperacyjna pozwalająca na 

nawiązanie międzynarodowych kontaktów 

handlowych i wymianę doświadczeń 

rzemieślników.    

 

Promocja kulturalna gminy 

Gostyń „Noc Muzeów” 

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Stowarzyszenie „HISTORIA 

MILITARIS” w Gostyniu 

1.600,00 zł - zorganizowanie prezentacji „Noc w 

koszarach” podczas Gostyńskiej Nocy z 

Techniką, 

- prezentacja życia koszarowego z epoki II 

wojny światowej, 

- prezentacja musztry, strzelania, 

przygotowania łóżek i inne, 

- ekspozycja sprzętu wojskowego. 

Stowarzyszenie 

Absolwentów, 

Wychowawców i 

Wychowanków Gimnazjum i 

Liceum w Gostyniu im. ks. F. 

Olejniczaka „OMNES UNUM 

SIMUS” w Gostyniu 

1.600,00 zł - zorganizowanie wystawy „Cuda techniki 

dawnej” podczas Gostyńskiej Nocy z Techniką 

- prezentacja urządzeń o wartości muzealnej 

bądź sentymentalnej udostępnione przez 

mieszkańców miasta, 

- występ szkolnego chóru. 

 

Tabela nr 7: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń w trybie pozakonkursowym 

Lp. Nazwa zadania 
Liczba złożonych 

ofert 

Liczba wybranych 

ofert 

1 Uczniowski Klub Sportowy „Kania” Gostyń 1 1 

 

Tabela nr 8: Zbiorcze zestawienie zadań zleconych do realizacji w trybie pozakonkursowym 

Nazwa stowarzyszenia  

i zadania 

Wysokość 

dotacji 

Opis zadania 

Uczniowski Klub Sportowy 2.500,00 zł - zacieśnienie więzów przyjaźni między 
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„Kania” Gostyń – „Piłka bez 

granic” 

młodymi obywatelami Europy, 

- wspieranie dobrych praktyk w zakresie roli 

sportu w systemach edukacji, 

- podniesienie umiejętności porozumiewania 

się w językach obcych, 

- propagowanie wartości – tolerancja, zasada 

fair play i współpraca w zespole. 

 

3. Podsumowanie otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego 

W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań w 2013 roku organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione złożyły łącznie 63 oferty, przyznano dotacje  na 

realizację 53 zadań, co stanowi 84,1%. 

W ramach trybu pozakonkursowego w 2013 roku organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty uprawnione złożyły łącznie 6 ofert. Przyznano dotacje na realizację 6 zadań. 

 

4. Wysokość dotacji przekazanych z budżetu gminy Gostyń na realizację zadań w 2013 roku 

Tabela nr 9: Wysokość przekazanych środków finansowych na realizację zadań w 2013 roku 

Lp. Nazwa zadania Przekazana dotacja 

1 
Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych  
41 000,00 zł 

2 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 

prowadzenie banku żywności  

15 900,00 zł 

3 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 

prowadzenie stacji socjalnej  

12 600,00 zł 

4 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

– rozwój amatorskiego ruchu artystycznego  
65 000,00 zł 

5 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  54 000,00 zł 

6 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

– organizacja zlotu grup rekonstrukcji historycznej oraz 

historycznych pojazdów wojskowych  

25 000,00 zł 

7 
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja 

emerytów, rencistów i inwalidów 
4 000,00 zł 



24 

 

8 Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych  5 645,00 zł 

9 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  31 000,00 zł 

10 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  6 000,00 zł 

11 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 

prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 

dla dzieci z gminy Gostyń  

13 000,00 zł 

12 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 

prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie 

specjalistycznej dla dzieci z gminy Gostyń 

22 000,00 zł 

13 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 

udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, 

psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających 

przemocy z gminy Gostyń   

10.000,00 zł 

14 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wolne 

od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży z gminy Gostyń   

11 000,00 zł 

15 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy 15 000,00 zł 

16 
Działalność wspomagająca rozwój społeczny – promocja poprzez 

lokalne programy grantowe 
10 000,00 zł 

17 
Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów 

i współpracy między narodami 
19 500,00 zł 

18 

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy – promocja 

lokalnej przedsiębiorczości podczas wystawy lub targów w kraju 

lub za granicą 

6 000,00 zł 

19 Promocja kulturalna gminy Gostyń „Noc Muzeów” 3 200,00 zł 

20 
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz 20-lecie działalności 

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” 
3 700,00 zł 

21 Organizacja Festiwalu Orkiestr Dętych 5 000,00 zł 

22 Piłka bez granic 2 500,00 zł 

23 2 Gala Sportów Walki 4 000,00 zł 

24 Sport na piątkę z plusem 2 500,00 zł 

25 Integracja społeczeństwa strażackiego 3 000,00 zł 

 

W roku 2013 Gmina Gostyń przekazała organizacjom pozarządowym  i innym podmiotom 
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działającym w sferze pożytku publicznego kwotę 390 545,00 zł. W ramach otwartych konkursów 

ofert na realizacje zadań publicznych przekazano dotacje w wysokości 369.845,00 zł, natomiast        

w trybie pozakonkursowym 20 700,00 zł, co stanowi 5,3% ogólnej puli dotacji. 

 

Wykres nr 2: Podział przekazanych środków finansowych w ramach otwartych konkursów ofert 

oraz w ramach trybu pozakonkursowego 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

5. Komisja Opiniująca  

Komisja Opiniująca została powołana Zarządzeniem Nr 500/2013 Burmistrza Gostynia                              

z dnia 9 styczna 2013 roku w sprawie powołania składu Komisji Opiniującej na 2013 rok                           

oraz regulaminu jej pracy. Skład osobowy Komisji Opiniującej: 

1) Palka Elżbieta 

2) Gubańska Katarzyna 

3) Danielczyk Roman 

4) Karpińska Janina 

5) Kaczor Piotr 

6) Radwan Ludomira 

7) Starosta Andrzej  

W roku 2013 roku odbyło się 9 posiedzeń Komisji Opiniującej w następujących terminach: 

1) 14 lutego 2013 roku, 

2) 15 lutego 2013 roku, 

3) 20 lutego 2013 roku, 

4) 9 kwietnia 2013 roku, 
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5) 20 maja 2013 roku, 

6) 7 sierpnia 2013 roku, 

7) 18 września 2013 roku, 

8) 2 października 2013 roku, 

9) 18 listopada 2013 roku. 

 

PODSUMOWANIE 

• Program współpracy Gminy Gostyń na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie jest dokumentem naszego samorządu, który w szerokim 

zakresie ujmuje finansowe i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

a także kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków.  

• W roku 2013 w celu realizacji programu współpracy gminy Gostyń wydziały merytoryczne 

Urzędu Miejskiego w Gostyniu ogłosiły oraz przeprowadziły 20 otwartych konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych w różnych sferach pożytku publicznego. 

• W ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań w 2013 roku organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione złożyły łącznie 63 oferty. Przyznano dotacje na 

realizację 53 zadań. 

• W roku 2013 w ramach wspierania oraz powierzania realizacji zadań publicznych gmina Gostyń 

przekazała organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym  w sferze pożytku 

publicznego dotacje w wysokości 369 845,00 zł. 

• W ramach trybu pozakonkursowego w 2013 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

uprawnione złożyły łącznie 6 ofert. Przyznano dotacje na realizację 6 zadań. 

• W roku 2013 w ramach trybu pozakonkursowego gmina Gostyń przekazała organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom działającym  w sferze pożytku publicznego dotacje w 

wysokości 20 700,00 zł. 

 

  


