
UCHWAŁA NR XXIII/172/2017
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 20 kwietnia 2017 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 2016 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 ze zm.) 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. 1817 z późn. zm.) 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 
2016 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 XXIII/172/2017

Rady Gminy Rudniki

z dnia 20 kwietnia 2017 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 2016 rok

1.  WPROWADZENIE

Współpraca Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 oparta została na uchwalonym 
przez Radę Gminy Rudniki w dniu 29 grudnia 2015 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 2016.

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 
2016 Gmina Rudniki z pełnym zaufaniem i przekonaniem o efektywności i rzetelności działań zleciła im 
wykonanie 6 zadań – 5 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 2016 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 zlecenia zadań w trybie konkursowym.

Program Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi w 2016 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 konkursy zgodnie z zapisami przyjętymi w rocznym Programie Współpracy na rok 
2016. Na konkurs wpłynęło łącznie 6 ofert - pięć na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu LZS-y i UKS 
Dalachów – rozstrzygnięty 11.01.2016 r., jedna- na zadania w zakresie kultury od Stowarzyszenia Wspierania 
Gimnazjum w Rudnikach „Kino za Rogiem”. Konkurs został rozstrzygnięty 29 grudnia 2015 roku.

Kwota przyznanych dotacji wyniosła łącznie 162 440 zł. wykorzystano 158 574,51 zł. pozostałą kwotę 
zwrócono do budżetu gminy.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zlecono realizacje 5 zadań :
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LZS Rudniki

Kwota dotacji wyniosła 51 000 zł., wykorzystano 51 000 zł.

Klub LZS Rudniki posiada obecnie 5 drużyn: Żacy, Orlicy, Młodzicy, Trampkarze i Seniorzy.

W ubiegłym sezonie drużyna seniorów zajęła 1 miejsce w rozgrywkach A klasy uzyskując awans do ligi 
okręgowej.

1. Żacy Liczba zawodników 39

Rozegrali w 2016 r. 4 turnieje w tym 3 wyjazdowe:

Praszka , Olesno, Gorzów i 1 lokalny.

Zajęli 2x3 miejsce

2. Orlicy Liczba zawodników 20

Rozegrali 13 turniejów w tym 11 wyjazdowych

Zajęli 4x1 miejsce, 2x2 miejsce, 2x3 miejsce

3. Młodzicy         Liczba zawodników 21

Rozegrali mecze 10 u siebie, 10 wyjazdowych

4. Trampkarze     Liczba zawodników 23

Rozegrali 9 meczów u siebie, 10 wyjazdowych

5. Seniorzy           Liczba zawodników 28

Grają w lidze Okręgowej gr. 1 składającej się z 16 drużyn,

rozgrywają 30 meczów, 15 u siebie, 15 wyjazdowych.

Łącznie Klub LZS Rudniki posiadał 131 zawodników biorących udział w rozgrywkach.

Zorganizowano 4 turnieje na własnych obiektach.

LZS Żytniów

W sezonie rozgrywkowym prowadził dwie drużyny piłkarskie

- seniorzy kl. B- zajęli 8 miejsce

- juniorzy młodsi I Liga Opolska-zajęli 1 miejsce

W lutym 2016 roku LZS Żytniów był organizatorem Turnieju Halowego piłki nożnej Juniorów z udziałem 
drużyn: Piast Gorzów Śląski, LZS Ligota Oleska, LKS Panki i 2 drużyn własnych.

W lipcu 2016 r. zorganizowano otwarcie boiska po remoncie połączone z festynem integracyjnym 
i rozgrywkami meczowymi.

Łącznie Klub LZS  Żytniów składa się z 29 zawodników w drużynie seniora oraz 34-juniora. Przyznana 
dotacja 35 000 zł., wykorzystano 35 000 zł.

LZS Bugaj Nowy

Liczba zawodników-33

LZS Bugaj Nowy w roku 2016 posiadał 1 drużynę seniorów w klasie B- zajęli 7 miejsce.

Wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Cieciułowie, Grupą Odnowy Wsi był współorganizatorem wielu 
imprez sportowych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży starszej w swoim środowisku m.in. Dzień Sportu, 
turniej piłki nożnej i innych.

Kwota dotacji – 25 000 zł., wykorzystano 21 154,12 zł., kwotę 3 845,88 zł. zwrócono do budżetu gminy.

Uczniowski Klub Sportowy Dalachów

UKS Dalachów to klub z wieloletnimi tradycjami tenisa stołowego.
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Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach w kategoriach młodzieżowych: żak, młodzik, kadet, junior na 
szczeblu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim.

W systematycznie prowadzonych zajęciach uczestniczyło w 2016 r. 30 zawodników i zawodniczek w wieku 
od 7 do 16 lat oraz 3 zawodniczki w wieku 20-26 lat.

UKS Dalachów to jedna z najmłodszych drużyn biorących udział w rozgrywkach II Ligii kobiet w tenisie 
stołowym z dużymi osiągnięciami.

VII miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Turnieju UKS drużyny żaczek.

VIII miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Turnieju UKS, przyznane drugiej drużynie żaczek.

Kwota dotacji – 27 500 zł., wykorzystano 27 500 zł.

Klub Biegacza FALSTART

Kwota przyznanej dotacji 4 000 zł., wykorzystano 3 980,39 zł.

W 2016 r. Klub Biegacza liczył 32 członków z czego 27 czynnie zajmowało się bieganiem.

Ranga zawodów, w których uczestniczyli członkowie zaczynała się od lokalnych biegów przez 
ogólnopolskie, aż do międzynarodowych tj.:

2 miejsce Dominiki Napieraj w 92 Mistrzostwach Polski Seniorów w lekkiej atletyce Bydgoszcz 5000m.

3 miejsce Dominiki Napieraj w BMC Anglia 5000 m.

Udział Dominiki Napieraj w Mistrzostwach Europy w półmaratonie Amsterdam 21 097 m.

Zawodnicy Stowarzyszenia zorganizowali 4 wydarzenia sportowe:

1. Zimowy Maraton na Raty Klubu Biegacza FALSTRART Rudniki /styczeń-luty/

2. Zimowy Maraton na Raty Klubu Biegacza  FALSTART Rudniki z Klubem Biegacza Florian Zajączki 
Drugie /styczeń-luty/

3. I Bieg Nocny z FALSTARTEM /lipiec/

4. III Bieg Mikołajkowy w Żytniowie /grudzień/

Dotacja została wydatkowana prawidłowo i w terminie rozliczona.

W zakresie propagowania i realizacji działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki

Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Wspierania Gimnazjum „Kino za Rogiem” kwota dotacji 
wyniosła 19 940 zł. Działalność kina spełnia założone cele o czym świadczy większa niż w poprzednim okresie 
ilość widzów. W roku 2015-1233 w roku 2016-1648 przy bardzo zbliżonej liczbie seansów.

Projekcje filmowe odbywały się w 2016 r. regularnie co tydzień w każdy poniedziałek o tej samej godzinie, 
a także dodatkowe seanse dla dzieci w niedzielę, z których korzystają posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Opiekunowie dzieci korzystają z kina bezpłatnie. Liczne były także bezpłatne seanse dla dzieci i młodzieży 
szkolnej w ramach zajęć lekcyjnych.

Sprzedano łącznie 605 biletów po 5 zł. Dotacja została wydatkowana prawidłowo i w terminie rozliczona.

3.  OSIĄGNIĘTE REZULTATY

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

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

Duże zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów sportu na ORLIKU, działaczy LZS 
i GOKSiR pozwoliło na urozmaicenie prowadzonych treningów podnoszących poziom wytrenowania, poprawy 
kondycji fizycznej i znaczących sukcesów a także, integracji lokalnych społeczności.
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4.   WNIOSKI

Gmina Rudniki należy do gmin przeznaczających znaczne środki finansowe na realizacje zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe. Kwota dofinansowania zadań trwającego została utrzymana na zbliżonym 
poziomie do roku 2015 r.

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