Znak: OS.II.526.1.2018

Sędziszów, 23.04.2018

r.

Rada Miejska
w Sędziszowie
Sprawozdanie za 2017 rok
z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
ustawy o pożytku publicznym i
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
wolontariacie,
I.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku - o działalności pożytku publicznego
o wolo ntariacie (Dz . U. 20 I8r, p oz. 450 z dn. 28.02.2018) - w art. 5a ust. I, d okonała zapisu
obligLuąceg o je dno stki samo rządu terytorialnego do opracowywania corocznie Programu
Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz p odmiotami wymienio nymi w att.3 ust.3 w/w
ustawy.
Na rok 2017 Gmina Sędziszów przyjęła do realizacji program uchwalą nr XXV/169/2016 Rady
Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2016 r. oraz uchwalą nr XXXIY/237/2017 z dnia 31
sierpnia 2017 i uchwalą nr XXXV/243/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie z miany
„ Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2017"
2. W ramach realizacji programu przyjęto następujące zadania

Działalność Finansowa
Pomoc finansowa
Lp.

Sfera działań wg art. 4

1

2

I.

2.
3.

P omo c społeczna w tym
pomoc ro dzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
Działalno ść charytatywnastołówka
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sp ortu

Działania na rzecz osób
w wieku emerytalnym
5. Oc hrona
i
promocja
zdrowia
6. Działalno ść na rzecz osób
niepełnosprawnyc h
7. Promocja I organizacja
wolontariatu
4

wysokość
Sposób realizacji
środków
4
3
359.190 ,00 dotacja na realizację zadania dla
osób nie pełnosprawnych
umysłowo
50 000,00 dotacja do finansowująca stołówkę
charytatywną
214 000,00 dotacja na organizację zadar1
publicznych z zakresu kultury
fizycznej, sportu
i
turystyki.
na rzecz
IO 000,00 wsparcie dzialar1
integracji osób starszych
d zialar1
5 000,00 wsparcie
na
rz ecz
prom owania akcji prozdrowotnych
I 000,00 wsparcie dzialar1 na rzecz osób
niepelnosprawnych
3 000,00 Wspieranie dziala11 na rzecz
rozwoju wolontariatu i aktywnośc i
w gminie Sędziszów

Działalność Pozafinansowa
Lp.

Sfera zadań wg art. 4

1

2

I. Ochrony i promocji zdrowia.

Pomoc pozafinansowa
-

2. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego.

3. Promocji i organizacji wolontariatu

-

-

4. Działalność wspomagająca technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie na zasadzie
wzajemnej współpracy „organizacje"
funkcjonujące na terenie gminv.

3.

-

3
udostępnianie wiedzy na temat
rekomendowanych programów
z zakresu pro fi laktyki
uzależnie11,
organizowanie bezpłatnych
akcji bada11 profilaktycznych.
organizacja konkursów
o tematyce ekologicznej,
konsultacje i wymiana
informacji z organizacjami
działającymi na rzecz ochrony
środowiska.
udostępnienie pomieszcze11 dla
działalności wolontariatu Biuro wolontariatu,
udostępnienie wyposażenia
Gminnemu Centrum Informacji
dla potrzeb Biura Wolontariatu.
wszelkie zadania wymienione
w§ 8 niniejszego Programu wg potrzeb.

Realizacja zadań, na które przyznano środki finansowe:

I.

Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

1. Środowiskowy Dom Samopomocy i Stacja Opieki

359.190 ,00

Z usług ŚDS korzystają osoby dorosłe, chore przewlekle z zaburzeniami psychicznymi i
niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, oraz osoby, które
wymagają rehabilitacji ruchowej.Dom obejmuje swoją działalnością mieszka11ców gminy Sędziszów
oraz innym gmin w ramach zawartych porozumie11.
Celem działalności ŚDS jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie
skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej
rodziny przez: prowadzenie terapii i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie
umiejętności samodzielnego życia i radzenia sobie z różnymi problemami, stałą profilaktykę i
zapobieganie nawrotom choroby psychicznej, współpracę z rodziną i najbliższym środowiskiem życia
podopiecznego, instytucjami pomocy oraz troskę o zaspokojenie podstawowych życiowych potrzeb.
Zajęcia organizowane w ŚDS są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych
każdego z uczestników. W ramach terapii zajęciowej codziennie działają pracownie:
*
*

Pracownia plastyczna i rękodzieła,
Pracownia kulinarna

*
*
*

Pracownia techniczna
Pracownia informatyczna
Pracownia muzykoterapii i relaksacji

Środki w wysokościzostały placówce przyznane w formie konkursu ofert na
359.190 zł
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, które zostały wykorzystane jak niżej:
- wynagrodzenia z narzutami - 179.178,00
- materiały i wyposażenie - 84 464,00
- artykuły spożywcze (terapia kulinarna) - 13.920,00
- media - 29.792,00
- pozostate - 19.710,00
- dowóz osób- pal iwo- 8.929,00
- obsługa księgowa -10.800,00
- remonty i naprawy- 7 000,00
- opłaty administracyjne- 77,00
- Ubezpieczenie mienia i samochodu- 5.320,00

li.

Działalność charytatywna- stołówka

1. Stołówka charytatywna

50.000,00

Ś rodki zostały wykorzystane w I 00% na przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków dla osób
potrzebujących wsparcia tj. osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz bezdomnych.
Przygotowano i dostarczano gorące posiłki od poniedziałku do piątku w dni robocze, przez cały rok
2016.
Ogółem przygotowano 13.559 positków z tego:
-a) posiłki wydawane w stołówce:
- dziennie 4
- rocznie I OOO
b) posiłki dowożone:
- dziennie - 52
- rocznie - 12559
W 2017 roku środki przekazane Caritas Diecezji Kieleckiej na realizację tego zadania wykorzystane
były na:
-materiały i wyposażenie- 6. 573,00
- 27 717,00
-artykuły spożywcze
-media - prąd, woda, gaz, gaz zbiornik - 8.292,00

- Pozostałe usługi niematerialne 3. 317,00
- zakup paliwa - dowóz do odbiorcy 3.885,00
- remont i naprawa samochodu dostawczego - 216,00

III. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Dotacja dla Klubu Sportowego MKS UNIA

214.000,00

190.000,00 zł

Klub prowadzi zajęcia sportowe z grupami młodzieżowymi, jak również seniorskimi.
MKS Unia posiada cztery drużyny w sekcji piłki nożnej: Seniorzy IV Liga, Junior Starszy- Liga
Świętokrzyska, Trampkarz Starszy, Młodzik Starszy . Łączna liczba zawodników-ok. I 00.
W ramach dotacji wydatkowano:
- wynagrodzenie trenerów brutto
39 415,00
- wynagrodzenie gospodarza, ratownika medycznego i masażysty brutto
12 350,00
- delegacje sędziowskie brutto
16 577,00
- delegacje dla zawodników i zarządu
30 436,15
- transport zawodników na zawody piłkarskie
16 928,69
- rejestracja zawodników w SZPN, opłaty statutowe, rejestracja drużyn, opłaty
transferowe,
opłaty regulaminowe
8 450,80
- zakup paliwa, nawozów i środków ochrony roślin
2 437,49
- olej, paliwo i części zamienne do kosiarek i pozostałego sprzętu
I 930,30
- oplata za wynajem basenu, hali sportowej i boiska ze sztuczną murawą
I 782,00
- zakup wody mineralnej, artykułów spożywczych, posiłków dla zawodników
4 792,98
- zakup artykułów chemicznych i środków czystości
278,00
- diety dla zawodników, stypendia i nagrody, ekwiwalent za pranie odzieży
sportowej
28 860,00
- badania lekarskie, zakup leków odżywek, soczewki kontaktowe
- zakup kart do telefonu, opiaty pocztowe, opiaty bankowe, sądowe i inne
- opiaty za ochronę meczów na własnym obiekcie
- zakup sprzętu sportowego i ochronnego (piłki, stroje, buty sportowe,
puchary, statuetki)
12 489,04

2. Dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES" przy OSiR

7 7 I 8,15
I 354,40
4 200,00
ochraniacze,

15.000,00 zł

W ramach zadania prowadzone były treningi dzieci i młodzieży z terenu gminy Sędziszów,
zrzeszonych w 4 sekcjach
- sekcja piłki nożnej chłopców - 2 grupy, 25 osób,
- sekcja piłki siatkowej - I grupa, 20 osób
- sekcja piłki ręcznej - I grupa, 25 osób,
- sekcja pływacka dziewcząt i chłopców - I grupa, 15 osób.
Zajęcia odbywały się 1-2 razy w tygodniu, w wymiarze 60- 90 minut jedna grupa. W sumie
zrealizowano 288 godzin płatnych z dotacji i 50 godzin bezpłatnych, jako wkład własny trenerów.
W ramach dotacji wydatkowano:
- wynagrodzenie trenerów
8 400,00
- zakup posiłków dla zawodników
410,19
- delegacje
275,81

- podatek
- zakup strojów i sprzętu sportowego
- transport zawodników
- obsługa finansowa i prawna

3. Łuczniczy Ludowy Klub Sportowy „KARIMA" Prząsław

I 414,00
2 500,00
I 000,00
I 000,00

3 000,00 zł

Klub popularyzuje łucznictwo poprzez organizowanie zawodów, pokazów łuczniczych,
promocję w mediach. Zawodnicy wyjeżdżają na zawody okręgowe, krajowe i międzynarodowe, biorą
udział w zgrupowaniach
W roku 2017 zawodnicy uczestniczyli w 30 zawodach krajowych i międzynarodowych , osiągając
wysokie i bardzo wysokie wyniki.
Klub w 2017 r. był organizatorem 3 zawodów:
- Halowe Mistrzostwa Okręgu Świętokrzyskiego Miodzików i Dzieci
- Puchar Starosty Jędrzejowskiego
- Ili Runda Pucharu Polski w Łukach Bloczkowych i Barebow
Dotacja została wydatkowana na
-zakup sprzętu spo1towego( strzały, ramiona, tarcze)-

-3 000,00

4. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „FANACTIVE"
W ramach akcji „Zima w dechę 2017" zorganizowano i przeprowadzono 6 dniowe
zimowisko w Zawoi. Wzięła w nim udział 35 osobowa grupa dzieci z gminy Sędziszów. W
czasie pobytu realizowany był program podporządkowany nauce i doskonaleniu jazdy na
nartach. Uczestnicy podzieleni byli na trzy grupy: początkującą, średnio zaawansowaną i
zaawansowaną. Prowadzone były także zajęcia taneczne, zorganizowano olimpiadę na śniegu,
prelekcje filmów oraz inne atrakcje.
Dotacja została wydatkowana na:
- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników-3 000,00
5. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „FANACTIVE"
W akcji „Zawsze w ruchu- spo,towa eskapada", wzięło udział 50 osób- dzieci i młodzież z terenu
gminy Sędziszów. Miejscem realizacji zadania był Ośrodek Wypoczynkowy Zawojka w Zawoi.
Celem wyjazdu było propagowanie zdrowego trybu życia , popularyzacja sportu. Prowadzone były
rozgrywki sportowe oraz przeprowadzona została piesza eskapada na Babią Górę oraz biegi terenowe.
Dotacja została wydatkowana na :
3 000,00
- transpo,t uczestników

IV.

Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

10 000,00

l.Fundacja Perspektywy i Rozwój- 1400,00
Zadanie pt. ,,Uśmiech Seniora - integracja osób starszych z trzech powiatów, we włoszczowskim
Centrum Kultury"
Dotacja została wykorzystana na
- transport uczestników- 900,00 zł
- usługa cateringowa- 500,00 zł

2. Stowarzyszenie Zwykle „Sami Swoi"- 1 500,00
Zadanie pt. ,, Włączenie osób starszych do wspólnego spędzania czasu"

Dotacja została wykorzystana na:
- transport -I 500,00
3.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu Miasta i Gminy Sędziszów - 4 085,00
Zadanie pt. ,, Wiara i tolerancja wyznacznikiem istnienia"
Dotacja została wykorzystana na:
- bilety wstępu do teatru dla uczestników- 785,00
-usługa transportowa- 1 600,00
- usługa gastronomiczna -1 100,00
- bilety wstępu do muzeum - 600,00

4. Stowarzyszenie Gminne Koto Emerytów i Rencistów- 1 500,00
Zadanie pt. ,, Zwiedzamy Świętokrzyskie"
Dotacja została wykorzystana na:
-transport uczestników - 1 500,00
5. Stowarzyszenie Osiedla Sady - 1 500,00
Zadanie pt. ,,Turystyka i Krajoznawstwo"
Dotacja została wykorzystana na:
- transport uczestników - 1 500,00

V.

Ochrona i promocja zdrowia 5 000,00

1. Stowarzyszenie „Amazonki z Sędziszowa"
Zadanie pt.,, Rehabilitacja psychofizyczna -rak piersi i inne choroby nowotworowe, marsz różowej
wstążeczki"
Dotacja została wykorzystana na:
- Rehabilitacja psychofizyczna - 3 800,00
- Warsztaty z psychologiem i marsz różowej wstążeczki - 1 200,00

VI.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 1 000,00

1. Polski Związek Niewidomych, Kolo Terenowe w Jędrzejowie
Zadanie pt. ,,Turnus Rehabilitacyjno - Szkoleniowy
Dotacja została wykorzystana na:
- transport uczestników 1 000,00

VII. Promocja i organizacja wolontariatu 3 000,00

1. Fundacja kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju Camposfera
Zadanie pt. ,,Camposfera na rzecz rozwoju wolontariatu i aktywności w gminie Sędziszów"
Dotacja została wykorzystana na:
- koordynacja działa11 w czasie organizacji spotka11 wolontariuszy z mieszkar'lcami - 3 000,0

BURMI
mgr inż. Waci

Szarek

