
ORG.526.1.2016 Stanisławów, 29 marca 2016 r. 

 

 

Rada Gminy Stanisławów 
 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Stanisławów 

z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. 

Program współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 został przyjęty 

uchwałą Nr XXXVIII/218/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie 

uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. 

 

W ramach realizacji programu przeprowadzono trzy konkursy ofert:  

1) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – dotację wysokości 40 tys. zł – (20 000 

zł z opłat za zezwolenie na handel alkoholem – 10 000 zł na zwalczanie alkoholizmu i tyle 

samo na przeciwdziałanie narkomanii oraz 20 000 zł bezpośrednio z budżetu), otrzymał 

Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy Stanisławów, 

2) także drugą dotację z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (bezpośrednio 

z budżetu Gminy) w wysokości 10 000 zł otrzymał Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub 

Sportowy Stanisławów, który jako jedyny złożył swoją ofertę;  

3) z zakresu pomocy społecznej wygrało Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju Dziecka 

z Pustelnika (też jedyny oferent), na program stypendialny przeprowadzany wspólnie 

z fundacją Batorego z Warszawy otrzymując od Gminy dotację w wysokości 5000 zł. (10 

osób otrzymywało stypendium po koło 200 zł miesięcznie przez 4 miesiące od września do 

grudnia, a od stycznia do czerwca wypłacane było z pieniędzy uzyskanych z Fundacji 

Batorego oraz środków własnych Stowarzyszenia). 

 

Zakupiono także wydawnictwa Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego o wartości 1500 zł, 

(po 30 egzemplarzy Rocznika Stanisławowskiego i albumu Krzyże kapliczki i figurki… oraz 20 sztuk 

reprintu mapy obwodu stanisławowskiego), które użyto do promocji gminy. STH przygotowało we 

współpracy z Wójtem trzydniowe obchody „Dni Stanisławowa” 1, 2 i 3 maja 2015 r. i uroczystości 

państwowe (3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada, itp.). 

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie wspierała 

środkami finansowymi następujące organizacje pozarządowe: 

 Pustelnickie Towarzystwo Sportowe LZS „Tęcza” otrzymało dofinansowanie w wysokości 

2500 zł na opłaty i nagrody, 

 na spotkania integracyjne (Wielkanoc i Boże Narodzenie) różnych organizacji pozarządowych 

wydano 1554,69 złotych. Imprezy takie organizowały OSP, stowarzyszenie emerytów, 

stowarzyszenia miłośników Porębu, Cisówki.  

 Grupa AA „Ocaleni” otrzymała wsparcie rzeczowe (art. spożywcze, przewóz osób, itp.) 

o wartości łącznej 3500,28 zł 

 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka w Pustelniku otrzymało 5 000 zł 

dofinansowania do organizowanych przez nich półkolonii letnich, 

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej, otrzymało 2656,80 zł na wydrukowanie 

numeru „Wieści Ziemi Stanisławowskiej”, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej otrzymała 797,85 zł na remont i wyposażenie boiska, 

na którym młodzież i dzieci spędzają wolny czas z dala od nałogów. 

 

Poza wsparciem materialnym organizacje pozarządowe otrzymywały informacje o konferencjach, 

szkoleniach, konkursach grantowych i innych imprezach, o których informowany był Urząd. Urząd 

Gminy publikował na swoich stronach internetowych plakaty i ogłoszenia o zgłoszonych przez 

organizacje działaniach, imprezach itp. Pracownicy Urzędu pomagali przedstawicielom organizacji 



pozarządowych w wypełnianiu formularzy rejestracyjnych i aktualizacyjnych Krajowego Rejestru 

Sądowego, Urzędu Skarbowego itp. 

Większość organizacji swoje siedziby ma w budynkach gminnych (szkoły, GOK, itp.), co jest 

wsparciem lokalowym organizacji. Organizacje wspierano także przy pracach typowo biurowych 

takich jak redagowanie pism, projektowanie zaproszeń i plakatów. 

Ocena realizacji programu zgodnie z § 13 programu współpracy Gminy Stanisławów 

z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. 

Monitoring programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi polega na 

zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych przez organizacje pozarządowe 

realizujące program. 

Organizacje pozarządowe składały wnioski o dofinansowanie ich działań. Owocem tych wniosków 

był m.in. zorganizowany w październiku dodatkowy konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu, który wygrał Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Stanisławów. 

 

Wskaźnikami efektywności realizacji programu są w szczególności informacje dotyczące: 

 liczby organizacji pozarządowych współuczestniczących w realizacji zadań publicznych 

w 2015 r.: 

Zadania publiczne realizowało 10 organizacji pozarządowych, w tym Anonimowi Alkoholicy 

nieposiadający osobowości prawnej; 

 wysokości środków finansowych zaangażowanych w realizację programu: – 84.769,34 złote, 

z czego 48.369,34 zł z funduszy GKRPA 

 liczby osób, które były adresatami zadań realizowanych we współpracy z gminą Stanisławów:  

W działaniach UPLKS wzięło udział ponad 120 osób, 108 zawodników, trenerzy i działacze. 

SWRD w Pustelniku wypłaciło stypendia 10 osobom (tylko tylu uczniów spełniło warunki 

Fundacji Batorego), w półkoloniach wzięło udział 30 osób, w spotkaniach integracyjnych 

brało udział przeciętnie po około 50 osób, Dziecięca Drużyna Pożarnicza skupia 35 dzieci, 

a team Pustelnickiej Tęczy liczy 20 chłopców; 

 liczby zadań zrealizowanych w ramach programu: 

W 2015 r. zrealizowano zadania publiczne z niżej wymienionych zakresów: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, – wsparcie UPLKS i PTS LZS Tęcza 

Pustelnik 108 zawodników UPLKS i 60 osób łącznie we wszystkich działaniach PTS 

LZS Tęcza 

2) ekologia i ochrona środowiska, – informację w tym zakresie krzewiły SWRD (ustnie, 

wśród stypendystów) i TPZS na łamach „Wieści Ziemi Stanisławowskiej” (sfinansowano 

jeden numer, nakład 600 egzemplarzy, artykuł o ekologii w numerze) 

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, – Dziecięca Drużyna Pożarnicza, TPZS 

(„Wieści”), Stowarzyszenie Wspierania Oświaty w Stanisławowie,  

4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – zakup książek wydanych przez STH, (po 

30 egzemplarzy Rocznika Stanisławowskiego i Krzyże kapliczki i figurki… oraz 20 sztuk 

mapy obwodu stanisławowskiego) sfinansowanie jednego numeru Wieści Ziemi 

Stanisławowskiej 

5) pomoc społeczna – program stypendialny i półkolonie SWRD,  

6) ochrona i promocja zdrowia – UPLKS, SWRD, TPZS 

7) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – UPLKS, TPZS, LZS PTS 

„Tęcza” Pustelnik,  

8) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – koło związku emerytów – spotkania 

integracyjne, 

9) wypoczynku dzieci i młodzieży – półkolonie SWRD, (uczestniczyło w zajęciach 30 

dzieci)  

10) ratownictwo i ochrona ludności – OSP,  

11) promocja i organizacja wolontariatu – działania SWRD w ramach programu 

stypendialnego.  

 

Sporządził: Tomasz Zdanowicz 


