
UCHWAŁA NR XIV/108/2016
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 
roku poz. 446./ oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie /Dz. U. z 2016 roku poz. 239/ Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1. 

Przyjmuje sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 
rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Gładysz
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/108/2016

Rady Gminy Rudniki

z dnia 17 maja 2016 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok

1. WPROWADZENIE

Współpraca Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 oparta została na uchwalonym 
przez Radę Gminy Rudniki w dniu 9 grudnia 2014 roku Programie Współpracy Gminy Rudniki z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Program Współpracy był wynikiem wieloletnich doświadczeń opartych na wspólnej pracy samorządu i 
organizacji pozarządowych w zakresie partnerskiego funkcjonowania na rzecz Gminy Rudniki i jej 
mieszkańców.

Organizacje pozarządowe są dla samorządu ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych. W roku 2015 
Gmina Rudniki z pełnym zaufaniem i przekonaniem o efektywności i rzetelności działań zleciła im wykonanie 
5 zadań – 4 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu, 1 – w zakresie kultury.

Dzięki zaangażowaniu, zarówno organizacji pozarządowych jak i samorządu konsekwentnie i 
systematycznie realizowany jest cel główny Programu Współpracy, który został zdefiniowany jako: „poprawa 
jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie udziału mieszkańców gminy w procesie tworzenia polityki 
lokalnej, efektywne wydatkowanie środków publicznych w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb, umacnianie w 
świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę.

Współpraca Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi opierała się na przyjętych w Programie 
Współpracy zasadach: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji 
oraz jawności.

W roku 2015 obszar priorytetowych zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe objął 
zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz propagowania działań na rzecz 
kultury – projekcja filmów poprzez „Kino za Rogiem”

2. WSPÓŁPRACA FINANSOWA

Współpraca finansowa Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego realizowana była głównie poprzez zlecanie zadań w trybie konkursowym.

Program Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku na realizację zadań 
publicznych przewidywał kwotę 260 000,00 zł. w tym 240 000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury 
fizycznej i sportu, 20.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury.

Konkursy otwarte

W roku 2015 ogłoszono konkurs zgodnie z zapisami przyjętymi w rocznym Programie Współpracy na rok 
2015. Na konkurs wpłynęły 5 oferty – 4 na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, 1- na zadania w 
zakresie kultury tj. Stowarzyszenia Wspierania Gimnazjum w Rudnikach  „ Kino za Rogiem”. Konkurs został 
rozstrzygnięty 30 grudnia 2015 roku.

Kwota przyznanych dotacji wyniosła 179 310,00 zł.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zlecono realizacje 4 zadań:

- zainteresowanie społeczeństwa piłką nożną oraz uczestnictwem w biegach masowych – LZS Rudniki.

Kwota dotacji wyniosła 64 000,00 zł.
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LZS Rudniki zajął 2 miejsce w rozgrywkach A klasy.
W sezonie rozgrywkowym prowadził 3 drużyny:
- drużyna seniorów
- drużyna młodzików
- drużyna orlików
Zostały zorganizowane 3 turnieje dla orlików z udziałem drużyny z Praszki, Olesna i Gorzowa Śląskiego. 
Drużyna seniorów brała również udział w rozgrywkach Pucharu polski gdzie zdobyła Puchar na szczeblu 
podokręgu Kluczbork i następnie dotarła do 1/16 na szczeblu Wojewódzkim.

- prowadzenie zajęć sportowych z tenisa stołowego. „Tenis stołowy jako dyscyplina wszechstronnie 
usprawniająca” – UKS Dalachów.

Kwota dotacji wyniosła 31 000,00 zł.
Osiągnięcia UKS Dalachów w roku 2015 to:
- 23 kolejki ligowe II Ligi Kobiet
- 16 kolejek logowych IV Ligii Męskiej
- 3 rzuty po 3 mecze I Wojewódzkiej Ligii Juniorów
- 12 Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych (kat. senior, kadet, młodzik, żak)
- 4 turnieje Mistrzów Województwa ( kat. Senior, kadet, młodzik, żak)
- 4 turnieje rangi ogólnopolskiej (Grand Prix Polski Juniorek, Grand Prix Polski Żaczek,    Ogólnopolski 
Finał Drużyn Szkolnych, Mistrzostwa Polski LZS (7 miejsce))

- rozwój umiejętności zawodników grających w piłkę nożną, wpajanie zdrowego trybu życia – LZS Bugaj.

Kwota dotacji wyniosła 30 100,00 zł.
LZS w Bugaju Nowym posiadał  w 2015 roku jedna drużynę w klasie rozgrywkowej „B”. Zorganizowano  
jedną imprezę sportową ( integracyjne dni sportu)

- zainteresowanie dzieci i młodzieży piłką nożną i biegami masowymi poprzez treningi i mecze – LZS 
Żytniów.

Kwota dotacji wyniosła 34 500,00 zł.
LZS Żytniów w 2015 roku prowadził dwie drużyny
-Seniorzy –klasa ‘B” zajęli 6 miejsce
-Juniorzy Młodsi – II liga opolska- zajęli 2 miejsce (awans do I ligi opolskiej.)
Zorganizowano Turniej halowy juniorów Młodszych z udziałem zespołów : LZS Żytniów I, LZS Żytniów II, 
Motor Praszka, LZS Chocianowice, Zawisza Pajęczno. Turniej wygrała pierwsza drużyna LZS Żytniów.
Drużyna Seniorów składała się z 32 zawodników, a drużyna Juniorów Młodszych z 35 zawodników.

Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w gminie Rudniki.

- Działalność związana  z projekcją filmów – Stowarzyszenie Kino za Rogiem- kwota dotacji wyniosła 
19 710,00 zł.

Stowarzyszenie Wspierania Gimnazjum  w Rudnikach „ Kino za Rogiem” w 2015 roku wyświetliło 75 
seansów w których uczestniczyło 1233 widzów. Sprzedano 830 biletów po 5 zł  oraz 47 biletów po 2 zł. Udało 
się  zrealizować cele w postaci propagowania i upowszechniania edukacji wśród mieszkańców gminy poprzez 
regularne i okazjonalne projekcje filmowe w najwyższej jakości HD. Projekcje filmowe odbywały się w 2015 
roku regularnie co tydzień w każdy poniedziałek o tej samej godzinie ( średnio 4-6 projekcji miesięcznie) . 
Realizowane były dodatkowe seanse dla dzieci w niedzielę . Realizowano także projekcje dodatkowe i 
projekcje rejestracji wydarzeń kulturowych na życzenie widzów.

Ogółem w trybie konkursowym Gmina Rudniki udzieliła organizacjom pozarządowym dofinansowanie w 
wysokości 172 109,60 zł.

Kwota niezrealizowanych środków finansowych wyniosła 7 200,40 zł. Środki zostały zwrócone na konto 
Gminy Rudniki.

3. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA

Współpraca pozafinansowa Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 polegała w szczególności na:
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- wymianie informacji o kierunkach planowanych działań, co pozwoliło w sposób prawidłowy zdefiniować 
problemy i potrzeby mieszkańców,

- opiniowaniu i konsultowaniu programów w zakresie współpracy, a także aktów prawnych w obszarach 
zainteresowania organizacji pozarządowych,

- wspólnej organizacji spotkań, imprez i realizacji programów,

- współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł.

Pozostałe działania o charakterze sportowym:

- Integracyjne Rajdy Rowerowe (maj oraz wrzesień)

- Bieg Masowy „Pętla Rudnicka”  (maj),

- XXI edycja sportowego Turnieju- Miast i Gmin w ramach VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich, udział LZS Rudniki, Orliki Turniej Piłki Nożnej 26.05.2015 r do 1.06.2015 r. Turniej piłki 
nożnej dla dzieci – 28.05.2015 r. Towarzyski mecz piłki nożnej seniorów – 29.05.2015 r. Turniej rzutów do 
kosza na czas dla uczestników w wieku od 11-55 lat- 30.05.2015 r.

- „Dni Przyjaciół Piłki Nożnej- Pokażemy rakowi piersi różową stronę życia”

- I Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rudniki-14.08.215 r. 26 spotkań.

- Udział w Europejskim Tygodniu Sportu klub „ FLSTART’ Rudniki przy LZS Rudniki 20.09.2015 r. – 89 
zawodników w wieku 5 -55 lat,

- Turniej Piłkarski na zakończenie sezonu letniego – 22.10.2015r.

4. OSIĄGNIĘTE REZULTATY

We wszystkich obszarach, w ramach których Gmina Rudniki zleciła organizacjom pozarządowym realizację 
zadań publicznych zostały one wykonane w sposób zadawalający.

Założone i spodziewane przez samorząd cele oraz rezultaty, które miały być wynikiem zleconych zadań 
publicznych zostały osiągnięte.

Bardzo dobrze układała się współpraca LZS Rudniki z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji, 
który koordynuje wszystkie działania sportowe, w tym także organizowane przez szkoły.

Duże zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów sportu na ORLIKU, działaczy LZS i 
GOKSiR pozwoliło na urozmaicenie prowadzonych treningów podnoszących poziom wytrenowania młodych 
piłkarzy.

5. WNIOSKI

Gmina Rudniki należy do gmin przeznaczających znaczące środki finansowe na realizacje zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe. Kwota dofinansowania zadań  trwającego została utrzymana na 
zbliżonym poziomie  do roku 2014r.

Organizacje pozarządowe oraz wolontariusze poprzez swoją pracę, aktywność i zaangażowanie wniosły 
znaczący wkład w efektywne działania na rzecz gminy oraz jej mieszkańców. Zrealizowane działania wpłynęły 
na poprawę jakości życia mieszkańców.

W roku 2016 będziemy systematycznie i konsekwentnie podejmować działania na rzecz rozwoju, 
pogłębiania i ulepszania współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
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