
RA»A GMINY
RUDNIK V

woj. opc!s',:ie UCHWAŁA NR XXXVIII/307/2022
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2022 r. póz. 559) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1057 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki uchwala, co
następuje:

§1.
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacjiProgramu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za
2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rudniki

///^^€Cc^<^^^
L/ Jarosław Marchewka
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Załącznik do uchwały Nr XXX VIII/3 07/2022
Rady Gminy Rudniki
z dnia 22 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki 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 za 2021 rok

l. WPROWADZENIE

Współpraca Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 oparta została na
uchwalonym przez Radę Gminy Rudniki w dniu 26 listopada 2020 roku Programie Współpracy Gminy
Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

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

Dzięki zaangażowaniu, zarówno organizacji pozarządowych jak i samorządu konsekwentnie
i systematycznie realizowane są cele Programu Współpracy, zdefiniowane 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 siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę.

Współpraca Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi opierała się na przyjętych w Programie
Współpracy zasadach: wzajemnego wspierania, uczciwej konkurencji oraz jawności.

Organizacje pozarządowe są dla samorządu ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych. W roku
2021 obszar priorytetowych zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe objął
zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - działania klubów sportowych
oraz propagowania działań na rzecz kultury. Gmina Rudniki z pełnym zaufaniem oraz przekonaniem o
efektywności i rzetelności działań zleciła organizacjom ich wykomanie.

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 2021 roku na realizację zadań
publicznych przewidywał kwotę 190 000 zł, w tym 170 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury
fizycznej i sportu, 20 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

W roku 2021 ogłoszono konkursy zgodnie z zapisami przyjętymi w rocznym Programie Współpracy na rok
2020. Na konkurs wpłynęły łącznie 4 oferty:
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 4 oferty, konkurs został rozstrzygnięty 20.01.2021 roku,
- na zadania w zakresie kultury - O ofert, konkurs został rozstrzygnięty 20.01.2021 roku.
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Złożone oferty spełniły wymogi formalne przewidziane przepisami prawa oraz były poprawne
merytorycznie. Wszystkie podmioty biorące udział w konkursie uzyskały dofinansowanie. Umowy zawarte
z oferentami określały m. in. wysokość otrzymanych środków finansowych, termin wykonania zadania
oraz termin złożenia sprawozdania końcowego. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte.

Zadanie pn.:
„Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Rudniki w roku 202199

Realizację zadania zlecono następującym organizacjom:

l) LZS Rudniki

Kwota dotacji wyniosła 75 000 zł i została w całości wykorzystana.

LZS Rudniki posiadał 6 drużyn piłkarskich: Skrzaty, Żacy, Orliki, Młodzicy, Juniorzy Młodsi oraz
Seniorzy.
Drużyna seniorów liczyła 24 zawodników występujących w grupie I A klasy. W sezonie 2021/2022
jesienią 2021 roku drużyna seniorów rozegrała 15 spotkań ligowych zajmując obecnie w stawce 16 drużyn
l miejsce. Zespół seniorów w 2021 roku rozegrał 8 sparingów i uczestniczył w turnieju organizowanym
przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich NASZA SZANSA w Fraszce.
Juniorzy Młodsi liczyki 22 zawodników, drużyna występowała w regionalnej lidze Juniorów Młodszych
gr. I (powiaty oleski, kluczborski, namysłowski). W sezonie 2021/2022 jesienią 2021 roku rozegrała 7
spotkań ligowych zajmując w stawce 8 drużyn 6 miejsce. Zespół juniorów młodszych w 2021 roku
rozegrał 7 sparingów.
Młodzicy liczyli 20 zawodników, drużyna występowała w regionalnej lidze Młodzików gr. I (powiaty
oleski, kluczborski, namysłowski) oraz turniejach organizowanych przez okoliczne kluby. W sezonie
2021/2022 jesienią 2021 roku rozegrała 7 spotkań ligowych zajmując w stawce 8 drużyn 4 miejsce. Zespół
młodzików w 2021 roku rozegrał 6 sparingów.
Drużyny Skrzatów, Żaków i Orlików to ok. 50 zawodników biorących udział w cyklu turniejów
organizowanych przez OZPN Bawi Nas Piłka (powiaty namysłowski, kluczborski i oleski) a od połowy
2021 roku w nowo powstałej Regionalnej Lidze Skrzatów, Żaków i Orlików powiatu oleskiego.
W sezonie 2021/2022 8 wychowanków LZS-u Rudniki występuje w wyższych klasach rozgrywkowych we
zespołach Odry Opole, MKS Kluczbork, WKS Wieluń, AKS SMS Łódź, Liswarta Krzepice oraz OKS
Olesno.
Zakładany cel stowarzyszenia to zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Rudniki w tym
głównie dzieciom i młodzieży, zainteresowanie piłką nożną jeszcze większej liczby dzieci i młodzieży,
wpajanie zdrowego trybu życia, poprawienie sprawności fizycznej, zainteresowanie społeczności lokalnej
piłką nożną oraz zintegrowanie społeczeństwa wokół klubu.

2) LZS Żytniów

Kwota dotacji wyniosła 41 000 zł i wykorzystano 40 716,69 zt.

W roku 2021 w rundzie wiosennej drużyna piłkarska LZS Żytniów uczestniczyła w rozgrywkach Grupy I
A - klasy Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Na koniec rundy drużyna zajęła 13 miejsce z dorobkiem 22
punktów, 6 zwycięstw, 4 remisów, 18 porażek i stosunku bramek 36-79. Niestety ten dorobek nie
wystarczył na utrzymanie się przez LZS Żytniów w A - klasie i drużyna spadła do niższego poziomu
rozgrywek.
W rudzie jesiennej sezonu 2021/2022 drużyna przystąpiła do rozgrywek klasy B grupy III Opolskiego
Związku Piłki Nożnej. Po rundzie drużyna zajmuje 4 miejsce z dorobkiem 23 punktów gdzie wywalczyła 7
zwycięstw, 2 remisy, 3 porażki a stosunek bramek wyniósł 27- 13. W drużynie zarejestrowanych jest 38
zawodników w tym 6 juniorów. Trenerem drużyny jest Adam Michalewski.
W dniu 15.08.2021 LZS Żytniów zorganizował na własnym boisku turniej piłki nożnej z udziałem drużyn
LZS Bugaj Nowy, Wilki Tadar Gana oraz KS Radoszewice. Turniej wygrał LZS Bugaj Nowy natomiast
drużyna z Żytniowa zajęła 4 miejsce. Poza tym klub współpracował w 2021 roku ze wszystkimi lokalnymi
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organizacjami integrującymi mieszkańców swoją działalnością. Zakładany cel to zagospodarowanie czasu
wolnego dla mieszkańców, zainteresowanie sportem, wspieranie zdrowego trybu życia, integracja
społeczna.

3) LZS Bugaj Nowy

Kwota dotacji wyniosła 29 900 zł, wykorzystano 29 856,34 zL

LZS Bugaj Nowy posiada jedną drużynę Seniorów. W obecnej sytuacji klub zajmuje 5 miejsce
w rozgrywkach B - klasy. Treningi odbywały się dwa razy w tygodniu i brało w nich udział średnio 17
zawodników (35 zawodników uprawnionych do gry). Dobra współpraca z Gminą Rudniki i świetna
atmosfera pozwalająca osiąganie coraz to lepszych wyników.
Zakładanym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej, wpajanie zdrowego trybu życia oraz integracja
społeczeństwa wiejskiego poprzez grę w piłkę nożną.

4) Klub Biegacza FALSTART Rudniki

Kwota dotacji wyniosła 20 000 zł i została wydatkowana w całości.

Wszystkie przedsięwzięcia klubu mają na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży, a przede wszystkim
starszych mieszkańców bieganiem oraz czynnym spędzaniem wolnego czasu poprzez wspólne treningi,
wyjazdy na zawody oraz udział w biegach organizowanych na terenie gminy Rudniki jak również
integrację społeczeństwa wiejskiego w każdym wieku. Stowarzyszenie Klub Biegacza FALSTART
Rudniki w roku 2021 realizowało następujące przedsięwzięcia:
l) Organizacja I Zimowego maratonu i półmaratonu na Raty w ramach którego zorganizowano pięć
biegów w miesiącach styczeń, luty i marzec 2021 na dystans 5 i 10 km;
2) Organizacja zawodów pn. FALSTARTOWA TRIADA dnia l sierpnia 2021 wokół zalewu
w miejscowości Jaworek. 3 biegi na dystans: Ikm + 5km + 3km w których łącznie wzięło udział 256
biegaczy i biegaczek;
3) VII Bieg Mikołajkowy w Żytniowie - 5 grudzień 2021 - w biegach dzieci udział wzięło 37 uczestników,
w biegu głównym 173;
4) Organizacja treningów l raz w tygodniu w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Wieluń;
5) Pomoc Stowarzyszenia w organizacji Żytstoock - przystanek Stodoła 202 l.
Treningi biegowe zostały przeprowadzane l raz w tygodniu. W miesiącach styczeń - luty Stowarzyszenie
prowadziło również treningi ogólnorozwojowe l raz w tygodniu.
Zawodnicy Stowarzyszenia Klub Biegacza FALSTART Rudniki uczestniczyli w zawodach biegowych na
terenie Polski oraz Europy (354 osobo-starty, co dało łączną liczbę 3212,72 kilometrów w zawodach).
Dodatkowo poprzez organizację biegów masowych zainteresowano społeczność lokalną, a przede
wszystkim dzieci i młodzież biegami oraz możliwością czynnego spędzania czasu.
W sezonie 2021 zawodnicy Stowarzyszenia stawali kilkadziesiąt razy na l, 2 lub3 miejscu w kategorii
Open Kobiet/Mężczyzn, tym samym jeszcze bardziej promowali Gminę Rudniki na arenie powiatowej,
wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej.
Stowarzyszenie prowadzi również Kronikę Klubu, w której zapisywane są najważniejsze wydarzenia
związane z bieganiem, organizacją zawodów, występami zawodników, a także fanpage na stronie
facebook.com/FalstartRudniki.

Zadanie pn.:
„Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki w roku 2021
Zadanie nie było realizowane z powodu braku ofert.

?9

Ogółem w trybie konkursowym Gmina Rudniki udzieliła organizacjom pozarządowym
dofinansowanie w wysokości 165 900 zł.

Kwota niezrealizowanych środków finansowych wyniosła 326,97 zł. Środki zostały zwrócone na
konto Gminy Rudniki.

Id: D8FDB6F6-E32C-444F-9693-CE9A195C4D5C. Podpisany Strona 3



3. OSIĄGNIĘTE REZULTATY

We wszystkich obszarach, w ramach których Gmina Rudniki zleciła organizacjom pozarządowym
realizację zadań publicznych zostały one wykonane w sposób zadawalający, pomimo obostrzeń
spowodowanych korona wirusem COVID 19.

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

4. WNIOSKI

Gmina Rudniki należy do gmin przeznaczających znaczne środki finansowe na realizacje zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe. Kwota dofinansowania zadań poszczególnym organizacjom
została utrzymana na poziomie zbliżonym do roku 2020 r.

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.
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