
UCHWAŁA NR XXI/265/2020 
 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr LXVI/864/2018 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu 

współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. tekst jedn. z 2020 roku, poz.713) oraz art 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tekst jedn. z 2019 roku, poz. 688 z późn. 
zm.) oraz § 13 ust. 4 uchwały nr LXVI/864/2018 Rada Miasta Sandomierza z dnia 17 października 
2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2018 rok,  uchwala co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Uchwały nr LXVI/864/2018 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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SPRAWOZDANIE 
z realizacji Programu współpracy Sandomierza  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2019 roku 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXI/265/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 27 maja 2020 r.
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1. Wstęp 

 

W ślad za art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.)  organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest 

zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni. 

Projekt Rocznego Programu współpracy Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2019 rok był przedmiotem konsultacji przeprowadzonych z  przedstawicielami organizacji 

pozarządowych zgodnie z Uchwałą LIII/451/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 

września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje projektu programu trwały w terminie od 

08.08 do 08.09.2018 roku. Uwagi można było przesłać pocztą, złożyć na piśmie 

bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu lub przesłać 

na maila za pośrednictwem poczty elektronicznej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły 

żadne opinie, sugestie, uwagi w przedmiocie projektu programu. W dniu 31 sierpnia 2018r. 

Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt programu, swoją opinię Rada wyraziła w Uchwale nr 2/2018 z dnia 31 

sierpnia 2018 roku. 

Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między samorządem lokalnym 

a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego poprzez rozwijanie wzajemnej współpracy i wspieranie tych podmiotów  

w realizacji ważnych celów społecznych z uwzględnieniem Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2014-2020, przyjętej Uchwałą nr XXXIV/360/2013 Rady 

Miasta Sandomierza z 06.11.2013 roku. 

Program współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok został przyjęty uchwałą nr 

LXVI/864/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 roku, która określa 

cel programu, zasady współpracy, przedmiot, sposób realizacji programu, priorytetowe 

zadania publiczne, wysokość środków finansowych zaplanowanych na jego realizację, okres 

jego obowiązywania, sposób tworzenia Rocznego Programu, przebieg konsultacji, tryb 

powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert. 

W 2019 roku Burmistrz Sandomierza działając na podstawie art. 13 w związku  

z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych 

świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego w zakresie: 

1) Kultury fizycznej i sportu, 

2) Ochrony zwierząt, 

3) Ochrony i promocji zdrowia, 

4) Działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
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5) Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

2. Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Sandomierz  
w 2019 roku:  

1. Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz, 

2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Powiatowy w Sandomierzu,  

ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz,  

3. Polski Związek Niewidomych - Koło w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22, 27-600 

Sandomierz,  

4. Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz,  

5. Sandomierski Klub „Amazonki”, ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz,  

6. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa”,  

ul. Zawichojska 13, 27-600 Sandomierz,  

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora”  

w Sandomierzu, ul. Czyżewskiego 1, 27-600 Sandomierz,  

8. Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Sandomierzu, ul. Mariacka 1,  

27-600 Sandomierz,  

9. Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”  

ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz,  

10. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Foka Sandomierz”, ul. Zielna 6,  

27 – 600 Sandomierz,  

11. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, ul. Leona Cieśli 2,  

27 – 600 Sandomierz,  

12. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wisła Sandomierz”, ul. Patkowskiego 2a,  

27 – 600 Sandomierz,  

13. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisła Junior”, ul. Koseły 3 a, 27-600 

Sandomierz, 

14.  Polski Związek Wędkarski, Koło nr 1 w Sandomierzu, ul. Opatowska 4, 27 – 600 

Sandomierz,  

15. Polski Związek Wędkarski Koło nr 33, ul. K.K. Baczyńskiego 24, 27-600 Sandomierz,  

16. Klub Tenisa Stołowego „Sandomierz”, ul. Patkowskiego 2a, 27 – 600 Sandomierz,  

17. Sandomierski Klub Karate, ul. Patkowskiego 2a, 27 – 600 Sandomierz,  

18. Klub Karate „Trójka Sandomierz”, ul. Flisaków 30, 27 – 600 Sandomierz 

19. Sandomierski Klub Sportowy „Wisła”, ul. Koseły 3a, 27 – 600 Sandomierz,  

20. Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz”, ul. Słowackiego 17, 27 – 600 Sandomierz,  

21. Międzyszkolny Klub Sportowy „Ring Sandomierz”, ul. Mickiewicza 39,  

27-600 Sandomierz,  

22. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Sandomierz,  

ul. Puławiaków 2, 27 – 600 Sandomierz ,  

23. Uczniowski Klubu Sportowego „KADET”, ul. Topolowa 30a, 27-600 Sandomierz,  

24. Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, ul. Rynek 3, 27 – 600 Sandomierz, 

25. Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, ul. Mariacka 1, 27 – 600 Sandomierz, 

 

3. Współpraca o charakterze pozafinansowym 

Do współpracy pozafinansowej z pewnością należy udostepnienie pomieszczeń   

sandomierskim stowarzyszeniom, nieruchomości położonej przy ulicy Mariackiej 1  

w Sandomierzu. Budynek ten stanowi Centrum Aktywności Obywatelskiej i jest wykorzystany 

jako siedziba poniższych organizacji pożytku publicznego:  

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego, 

Id: B356FB73-20CD-4F90-907C-5FC0CE61E41F. Uchwalony Strona 4



 
 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu, 

Sandomierski Klub „Amazonki”, 

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Sandomierzu, 

Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisła Junior”, 

Polski Związek Kombatantów i Więźniów Politycznych. 

Ww. stowarzyszenia zgodnie z umowami użyczenia zawartymi z Gminą Sandomierz 

są zobowiązane do pokrycia kosztów za media liczone proporcjonalnie do zajmowanej 

powierzchni, nie ponoszą natomiast opłat za czynsz.  

Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz” od 1 grudnia 1994 roku jest najemcą lokalu 

użytkowego położonego w Sandomierzu, przy ulicy Słowackiego 17A o łącznej powierzchni 

użytkowej 202,50 m2, w którym Klub prowadzi salę treningową  (siłownię). Za wynajem ww. 

lokalu płaci tylko za zużyte media, Klub nie ponosi opłat za czynsz.  

Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz” wynajmuje na podstawie umowy najmu 

zawartej w dniu 28 stycznia 2019 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 roku lokal 

przy ulicy Rynek 10 w Sandomierzu (Kamienica Oleśnickich) o łącznej powierzchni 375,5 m2,  

który jest siedzibą Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej (zbrojownia). Klub za 

wynajmowaną powierzchnię ponosi koszt czynszu płacony w wysokości 2 zł 16 gr netto  plus 

23 % podatku Vat za 1 m2  oraz opłaty za zużyte media.  

Ponadto w 2019 roku współpraca pozafinansowa między Gminą Sandomierz  

a sandomierskimi stowarzyszeniami i klubami sportowymi realizowana była poprzez: 

 udzielanie wsparcia organizacyjnego uroczystości, obchodów i imprez,  

organizowanych przez sandomierskie organizacje pozarządowe w ramach 

prowadzonych przez nie działań statutowych, 

 udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w spotkaniach  

i  uroczystościach organizowanych przez sandomierskie organizacje pozarządowe, 

 przekazywaniu  informacji   za   pośrednictwem   mediów    lokalnych i regionalnych  

podejmowanych przez organizacje pozarządowe działaniach oraz promocji ich 

działalności w mediach, 

 przygotowywaniu i monitorowaniu umów zawieranych przez Gminę Sandomierz  

z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych, 

  udzielaniu pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,  

w szczególności z miastami partnerskimi Sandomierza, 

  tworzeniu i aktywnym udziale w pracach wspólnych zespołów o charakterze 

inicjatywnym i doradczym, np. Sandomierska Rada działalności Pożytku Publicznego, 

 konsultowaniu projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami pozarządowymi, 

zgodnie z ich celami statutowymi, 

 wsparcie lokalowe, 

 wsparcie merytoryczne przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań 

publicznych, 

 współpraca z przedstawicielami organizacji pozarządowych w zakresie opiniowania 

przedstawionych ofert, 

 wymiana informacji o priorytetowych działaniach podejmowanych przez Miasto  

i organizacje   pozarządowe  w  sferze  dotyczącej  ich  działalności, 

 prowadzeniu i w miarę możliwości technicznych aktualizacji bazy organizacji 

pozarządowych, 
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  prowadzeniu zakładki informacyjnej „Pożytek publiczny” w Biuletynie Informacji 

Publicznej, zawierającej informacje o ogłaszanych przez Burmistrza Sandomierza 

konkursach na realizację zadań publicznych oraz ich rozstrzygnięciach. 

4. Współpraca o charakterze finansowym 

Współpraca   finansowa  Gminy Sandomierz z organizacjami pozarządowymi  w 2019 roku 

polegała na zlecaniu organizacjom pozarządowym  realizacji   zadań  publicznych   poprzez   

ich   wsparcie   wraz z  przekazaniem  na  ten  cel  środków  finansowych w formie dotacji 

celowych.  

Zlecanie realizacji zadań publicznych zgodnie z zapisami ustawy o pożytku publicznym  

i o wolontariacie i przywołanej powyżej uchwały  Rady Miasta Sandomierza wydanej  

w przedmiocie programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi, 

poprzedzone było przeprowadzeniem otwartych konkursów ofert.       

W 2019 roku Burmistrz Sandomierza ogłosił otwarte konkursy ofert w następujących 
obszarach: 
Kultury fizycznej i sportu na kwotę 1.179.000,00 zł 

Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 85.000,00 zł 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 16.000,00 zł 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym na kwotę 60.000,00 zł 

Ochrony i promocji zdrowia na kwotę 91.600,00 zł 

Ochrony zwierząt na kwotę 135.000,00 zł.  

Na zadania objęte otwartymi konkursami ofert w 2019 roku została przekazana kwota            

w wysokości: 1.566.600,00 zł, gdzie cała przekazana kwota  dotyczyła  wsparcia realizacji 

zadań publicznych.  

W 2019 roku Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski koło w Sandomierzu 

podjęło się realizacji zadania publicznego pod nazwą „Rehabilitacja i integracja społeczna 

osób niewidomych i tracących wzrok”. Zadanie to było realizowane na podstawie art. 19a 

ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (mały grant) i zostało dofinansowane przez 

Gminę Sandomierz kwotą 1.000,00 zł.   
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5. Zestawienie tabelaryczne przekazanych dotacji celowych dla stowarzyszeń i klubów sportowych realizujących zadania 

publiczne na terenie Gminy Sandomierz w latach 2015-2019 

Obszar: Kultura fizyczna i sport  

 

L.p. 

 

 

Nazwa 

stowarzyszenia  
Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota dotacji  

w 2015 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji  

w 2016 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2017 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji w 

2018 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji  

w 2019 roku  

(w zł) 

1. 
Caritas Diecezji 

Sandomierskiej  

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży 

w zakresie karate 

 - 4.000,00  6.000,00  4.000,00  3.000,00  

2. 
Sandomierski Klub 

Karate   

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży 

w zakresie karate 

15.000,00  10.000,00  14.000,00  16.000,00  12.000,00  

3.  
Klub Karate „Trójka 

Sandomierz”  

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży 

w zakresie karate 

5.000,00   6.000,00  - - 10.000,00  

4.  

Klub Tenisa 

Stołowego 

Sandomierz  

Prowadzenie szkolenia 

sportowego  

w zakresie tenisa stołowego 

9.000,00  - 
pożytek 

9.000,00 – 

sport 

kwalifikowany  

Razem: 

18.000,00  

9.000,00 - 
pożytek 

9.000,00  – 

sport 

kwalifikowany  

Razem: 

18.000,00   

18.000,00  15.000,00  15.000,00  

5.  

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Foka 

Sandomierz”  

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dla dzieci i 

młodzieży w zakresie pływania 

20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  30.000,00  

6.  

Polski Związek 

Wędkarski Koło nr 1  

w Sandomierzu  

Organizowanie wędkarstwa, 

rekreacji i sportu wędkarskiego 

na terenie Sandomierza 

 

7.000,00 

 

9.000,00  9.000,00  7.000,00  7.000,00 
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L.p.  

 

Nazwa 

stowarzyszenia  
Nazwa zadania 

 

Przyznana 

kwota dotacji  

w 2015 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji  

w 2016 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji  

w 2017 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji  

w 2018 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji  

w 2019 roku  

(w zł) 

7.  

Polski Związek 

Wędkarski Koło nr 

33 w Sandomierzu  

Organizowanie wędkarstwa, 

rekreacji i sportu wędkarskiego 

na terenie Sandomierza 

2.000,00  - - 2.000,00  2.000,00  

8.  

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Piątka” 

Sandomierz   

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w piłce siatkowej 

dziewcząt 

90.000,00  90.000,00  90.000,00  80.000,00  90.000,00  

9. 

Związek Harcerstwa 

Polskiego  

Komenda Hufca  

w Sandomierzu  

Zorganizowanie i 

przeprowadzenie wyjazdowej 

akcji letniej dla dzieci  

i młodzieży z terenu 

Sandomierza 

25.000,00  25.000,00  25.000,00  20.000,00  35.000,00  

10.  

Stowarzyszenie 

Piłki Ręcznej „Wisła 

Sandomierz”  

Prowadzenie szkolenia 

sportowego  

w zakresie piłki ręcznej 

82.000,00  - 
pożytek 

105.000,00  

– sport 

kwalifikowany  

Razem: 

187.000,00  

74.000,00  - 
pożytek 

200.000,00  

– sport 

kwalifikowany  

Razem: 

274.000,00  

274.000,00  225.000,00  240.000,00  

11.  

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Wisła 

Junior” Sandomierz  

 

 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie lekkiej 

atletyki 

 

 

 

30.000,00 

pożytek 

15.000,00  
– sport 

kwalifikowany  

Razem: 

45.000,00  

35.000,00  
pożytek 

20.000,00   
– sport 

kwalifikowany  

Razem: 

55.000,00   

55.000,00  50.000,00  50.000,00  
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12. 

Sandomierski Klub 

Sportowy  

„Wisła” Sandomierz  

Prowadzenie szkolenia 

sportowego  

w zakresie piłki nożnej 

140.000,00   

60.000,00  

140.000,00   
- sport 

kwalifikowany 

Razem:  

340.000,00   

381.000,00  - 
sport 

kwalifikowany 
380.500,00  540.000,00  550.000,00  

13. 

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Wisła 

Junior” Sandomierz  

Prowadzenie szkolenia 

sportowego  

w zakresie piłki nożnej 

90.000,00  90.000,00  90.500,00  100.500,00 110.000,00  

14.  

Ludowy Klub 

Sportowy 

„Sandomierz”  

Prowadzenie pracy 

szkoleniowo - treningowej dla 

młodzieży  

w zakresie sportów siłowych 

22.000,00  
pożytek 

5.000,00  
– sport 

kwalifikowany  

Razem: 

27.000,00 

15.000,00  15.000,00  15.000,00  15.000,00  

15. 

Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Ring 

Sandomierz”  

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie boksu 
- 5.000,00  5.000,00 5.000,00 10.000,00   

16. 

Ludowy Klub 

Sportowy 

„Sandomierz” 

Szkolenie młodzieży  

w zakresie szermierki 

historycznej, łucznictwa 

dawnego, kusznictwa, teatru, 

tańca i muzyki dawnej 

20.000,00   - - 

(zadanie 

realizowano  

w obszarze Kultura 

i Ochrona 

Dziedzictwa 

Narodowego – 

25.000,00 zł) 

(zadanie 

realizowano  

w obszarze Kultura 

i Ochrona 

Dziedzictwa 

Narodowego – 

25.000,00 zł) 
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Obszar:  Ochrona i promocja zdrowia  

Lp.  
Nazwa 

stowarzyszenia  
Nazwa zadania  

Przyznana 

kwota 

dotacji w 

2015 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota 

dotacji w 

2016 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota 

dotacji w 

2017 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota 

dotacji w 

2018 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota 

dotacji w 

2019 roku  

(w zł) 

 

1. 

 

Sandomierski Klub 

,,Amazonki”  (do 2017 

roku - Świętokrzyski 

Klub ,,Amazonki” Filia  

w Sandomierzu) 

Rehabilitacja psychoruchowa  

i integracja społeczna osób 

dotkniętych chorobą 

nowotworową  

10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  12.000,00  

2. 

Sandomierskie 

Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół 

Zdrowia Psychicznego 

„NADZIEJA” 

Rehabilitacja psychospołeczna 

osób dotkniętych chorobą 

psychiczną i ich rodzin 

10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  10.000,00  

3. 

Oddział Rejonowy  

Polskiego 

Czerwonego Krzyża w 

Sandomierzu 

Promowanie i wspieranie idei 

honorowego krwiodawstwa  
4.500,00   4.000,00   7.000,00  7.000,00  7.000,00  

4. 

Oddział Rejonowy  

Polskiego 

Czerwonego Krzyża w 

Sandomierzu 

Propagowanie wiedzy w 

zakresie udzielania pierwszej 

pomocy wśród dzieci i 

młodzieży  

4.500,00  4.500,00  7.000,00  7.000,00  7.000,00  

5. 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Diabetyków Oddział 

Powiatowy  

w Sandomierzu 

Działalność informacyjno-

edukacyjna na rzecz osób 

chorych na cukrzycę  

 

6.000,00  6.000,00   10.000,00  10.000,00  12.000,00 

 CARITAS Diecezji Usługi pielęgnacyjne na rzecz 40.000,00  35.000,00  35.000,00  30.000,00  30.000,00  
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6. 

 

Sandomierskiej 

 

 

osób samotnych, 

niepełnosprawnych  

i w podeszłym wieku  

 

7. 

 

Oddział Rejonowy  

Polskiego 

Czerwonego Krzyża  

w Sandomierzu  

Działania na rzecz aktywizacji 

osób starszych, integracja 

międzypokoleniowa 

- - - 10.000,00 10.000,00  

 

8. 

 

Oddział Rejonowy  

Polskiego 

Czerwonego Krzyża w 

Sandomierzu  

Prowadzenie przeglądów, 

obsługi oraz szkoleń z zakresu 

działania automatycznych 

defibrylatorów zewnętrznych 

znajdujących się na terenie 

Gminy Sandomierz   

- - - - 2 600,00  

9. 

Oddział Rejonowy  

Polskiego 

Czerwonego Krzyża w 

Sandomierzu 

Z resuscytacją na ty 3.000,00  - - - - 

 

Obszar:  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych  

 

L.p.  

 

 

Nazwa 

stowarzyszenia  
Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2015 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2016 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota 

dotacji  

w 2017 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota 

dotacji  

w 2018 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji  

w 2019 roku  

(w zł) 

1. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

„UŚMIECH 

SENIORA” 

 w Sandomierzu 

Prowadzenie programów 

integrujących dorosłe osoby 

niepełnosprawne ze 

społeczeństwem  

8.000,00  - 5.000,00  4.000,00  4.000,00  
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L.p.  

 

 

Nazwa 

stowarzyszenia  
Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2015 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2016 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota 

dotacji w 

2017 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota 

dotacji w 

2018 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji  

w 2019 roku  

(w zł) 

2. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Pomocy 

Osobom 

Niepełnosprawnym 

„TRATWA”  

w Sandomierzu   

Prowadzenie programów 

integrujących dorosłe osoby 

niepełnosprawne ze 

społeczeństwem 

- 8.000,00  5.000,00  6.000,00  6.000,00  

 

3. 

 

CARITAS Diecezji 

Sandomierskiej 

Prowadzenie warsztatów 

teatralnych (lub „programów”) 

integrujących dzieci  

i młodzież niepełnosprawną ze 

środowiskiem  rówieśniczym 

(lub  

„z rówieśnikami”) 

5.500,00   6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  

4.  

Polski Związek 

Niewidomych, Okręg 

Świętokrzyski, Koło  

w Sandomierzu     

Rehabilitacja i integracja 

społeczna osób niewidomych i 

tracących wzrok 

5.000,00   6.000,00   8.000,00  8.000,00   1.000,00   

5.  

Polski Związek 

Głuchych Terenowy 

Ośrodek Rehabilitacji  

i Wsparcia 

Społecznego dla 

Osób Niesłyszących 

Rehabilitacja i integracja 

społeczna inwalidów 

głuchoniemych i osób słabo 

słyszących 

 

 

 

 

8.000,00   8.000,00   10.000,00  - - 

Id: B356FB73-20CD-4F90-907C-5FC0CE61E41F. Uchwalony Strona 12



 
 

 

Obszar:  Przeciwdziałania patologiom społecznym 

 

L.p. 

 

 

Nazwa 

stowarzyszenia  
Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2015 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2016 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2017 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2018 roku  

(w zł) 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2019 roku  

(w zł) 

1. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Zdrowia 

Psychicznego w 

Sandomierzu 

Działalność edukacyjno-

konsultacyjna dla ofiar przemocy, 

osób uzależnionych  

i współuzależnionych od alkoholu  

i narkotyków oraz osób w kryzysie 

20.000,00  40.000,00  20.000,00  15.000,00  15.000,00  

2. 

Oddział Rejonowy  

Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Sandomierzu  

Działalność edukacyjno-

konsultacyjna dla ofiar przemocy, 

osób uzależnionych  

i współuzależnionych od alkoholu  

i narkotyków oraz osób w kryzysie 

- - 20.000,00  25.000,00  25.000,00  

3. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

„UŚMIECH SENIORA” 

w Sandomierzu 

Działalność edukacyjno-

konsultacyjna dla ofiar przemocy, 

osób uzależnionych 

i współuzależnionych od alkoholu 

i narkotyków oraz osób w kryzysie 

20.000,00  - - - - 

4. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Zdrowia 

Psychicznego w 

Działalność informacyjno   

- edukacyjna dla dzieci i młodzieży 

w zakresie przeciwdziałania 

10.000,00   13.900,00   13.680,00  10.000,00  10.000,00  

6. 

Polski Związek 

Głuchych Terenowy 

Ośrodek Rehabilitacji  

i Wsparcia 

Społecznego dla 

Osób Niesłyszących 

Asystent osób 

niepełnosprawnych, 

prowadzący rehabilitację 

społeczną osób 

 z uszkodzonym słuchem 

4.000,00  - - - - 
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Sandomierzu  alkoholizmowi, narkomanii  

i przemocy 

5. 

Oddział Rejonowy  

Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Sandomierzu  

Działalność informacyjno  

– edukacyjna dla dzieci i młodzieży 

w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii  

i przemocy 

- 6.100,00   6.320,00  10.000,00  10.000,00  

6. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

„UŚMIECH SENIORA” 

w Sandomierzu 

Działalność informacyjno 

– edukacyjna dla dzieci i młodzieży 

w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii 

i przemocy 

10.000,00   - - - - 

 

 

Obszar:  Ochrona zwierząt 

 Nazwa organizacji Nazwa realizowanego zadania 
Przyznana 

kwota 
dotacji  

w 2015 roku  
(w zł) 

Przyznana 
kwota 
dotacji  

w 2016 roku  
(w zł) 

Przyznana 
kwota dotacji 
w 2017 roku  

(w zł) 

Przyznana 
kwota dotacji 
w 2018 roku  

(w zł) 

Przyznana 
kwota 
dotacji  
w 2019 

roku  
(w zł) 

1. 
Sandomierskie 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zwierząt  

Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami 

- 50 000,00 80 000,00 130 000,00 135 000,00  
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Obszar: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 

 Nazwa organizacji Nazwa realizowanego zadania Przyznana 
kwota 
dotacji  

w 2015 roku  
(w zł) 

Przyznana 
kwota dotacji  
w 2016 roku  

(w zł) 

Przyznana 
kwota 

dotacji w 
2017 roku  

(w zł) 

Przyznana 
kwota dotacji  
w 2018 roku  

(w zł) 

Przyznana 
kwota dotacji  
w 2019 roku  

(w zł) 

1. 
Towarzystwo Naukowe 
Sandomierskie 

Prowadzenie działalności na rzecz 
popularyzacji nauki wśród 

mieszkańców Sandomierza 
poprzez organizowanie konferencji 

popularnonaukowych z różnych 
dziedzin i wydawanie pisma  

o charakterze 
popularnonaukowym, 

zawierającego artykuły treściowo 
związane z Sandomierzem 

20.000,00  - - - - 

2. 
Towarzystwo Naukowe 
Sandomierskie 

Prowadzenie działalności na rzecz 
popularyzacji nauki wśród 

mieszkańców Sandomierza 
/Kultura i Ochrona Dziedzictwa 

Narodowego 

- 24.000,00  24.000,00  20.000,00 20.000,00 

3. 
Ludowy Klub Sportowy 
„Sandomierz” 

Kultywowanie okresu historycznej 
świetności miasta Sandomierza  
w formie pokazów pojedynków 
rycerskich, musztry paradnej, 
prezentacji tańców dworskich i 
dawnej muzyki (Sandomierskie 

Księstwo Kultury) 

30.000,00  - - - - 

4. 
Ludowy Klub Sportowy 
„Sandomierz” 

Kultywowanie okresu historycznej 
świetności miasta Sandomierza 

- 40.000,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00  

5. 
Ludowy Klub Sportowy 
Sandomierz 

Szkolenie młodzieży w zakresie 
szermierki historycznej, łucznictwa 

dawnego, kusznictwa, teatru, 
tańca i muzyki dawnej / Kultura i 

- 
(zadanie 

realizowano  
w obszarze 

Kultura fizyczna i 
sport – 

- - 25.000,00  25.000,00  

Id: B356FB73-20CD-4F90-907C-5FC0CE61E41F. Uchwalony Strona 15



 
 

Ochrona Dziedzictwa Narodowego 20.000,00 zł)  

6. 

Związek Inwalidów 
Wojennych RP Zarząd 
Oddziału w 
Sandomierzu 

Pielęgnowanie i podtrzymywanie  
w społeczeństwie rozwoju 
świadomości narodowej  

i obywatelskiej oraz integracja 
społeczna inwalidów wojennych, 

emerytów i rencistów 

3.000,00  3.000,00 3.000,00  - - 

8. 

Związek Żołnierzy 
Wojska Polskiego Koło 
im. „Ziemi 
Sandomierskiej”  
w Sandomierzu 

Podtrzymywanie 
 i upowszechnianie  

w społeczeństwie tradycji 
związanych z obronnością kraju  
i polskiego czynu zbrojnego oraz 

integracja społeczna byłych 
żołnierzy zawodowych  

i oficerów rezerwy Wojska 
Polskiego 

2.000,00  - - - - 

9. 
Związek Żołnierzy 
Wojska Polskiego 

Podtrzymywanie i 
upowszechnianie  

w społeczeństwie tradycji 
związanych z obronnością kraju  

 i polskiego czynu 
zbrojnego/Kultura i Ochrona 

Dziedzictwa Narodowego 

- 2.000,00  2.000,00  - - 

10. 

Światowy Związek 
Żołnierzy Armii 
Krajowej Koło 
 w Sandomierzu 

Upowszechnianie 
 w społeczeństwie tradycji walk  
o wolność i niepodległość kraju, 

pielęgnowanie polskości i rozwoju 
świadomości narodowej oraz 
integracja społeczna byłych 

żołnierzy AK 

2.000,00  - - - - 

11. 

Światowy Związek 
Żołnierzy Armii 
Krajowej Koło  
w Sandomierzu 

Upowszechnienie w tradycji walk  
o wolność i niepodległość kraju, 

pielęgnowanie polskości i rozwoju 
świadomości narodowej/Kultura i 

- 2.000,00  2.000,00  - - 
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Ochrona Dziedzictwa Narodowego 

12. 

Związek Kombatantów 
Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych 

Popularyzacja i upowszechnianie 
wartości patriotycznych  

i obywatelskich, utrwalanie  
w pamięci społecznej dziejów walk 

niepodległościowych oraz 
wzmacnianie tożsamości lokalnej 
poprzez upowszechnianie wiedzy  

o Sandomierzu 

- 3.000,00  3.000,00  - - 
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Oprócz zawartych w 2019 roku umów na realizację zadań publicznych  pomiędzy 

Gminą Sandomierz a  stowarzyszeniami i klubami sportowymi, Gmina Sandomierz poniosła 

następujące wydatki: 

Faktura Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski koło w Sandomierzu  

09.12.2019 – 1.230,00 zł - faktura nr FVS000447/12/2019 za wykonanie usługi cateringowej 

–spotkanie opłatkowe, 

Faktury Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz”: 

08.07.2019 – 15.000,00 zł – faktura nr 7/2019 za przygotowanie i wykonanie turnieju 

rycerskiego w Sandomierzu w dniach 6-7.07.2019 zgodnie z umową z dnia 27.06.2019 

KPSiT.4040.41.2019.TCH 

10.06. 2019 – 15.000,00 zł – faktura nr 5/2019 za wykonanie inscenizacji święta 14 Pułku 

Ułanów Jazłowieckich w dniu 8 czerwca 2019 r. w Sandomierzu zgodnie z umową z dnia 

21.05.2019 r. nr KPSiT.4040.37.2019.DSO 

15.04.2019 – 15.000,00 zł – faktura nr 3/2019 za wykonanie i przygotowanie inauguracji 

sezonu turystycznego, pokazu tańca, musztry, walk, pokazów kawaleryjskich w dniu 

14.04.2019 r. w Sandomierzu zgodnie z umową nr KPSiT.4040.19.2019.TCH z 26.03.2019r., 

Faktury Polskiego Czerwonego Krzyża oddział Rejonowy w Sandomierzu: 

19.05.2019r. – 12.300,00 zł – faktura nr A6/5/2019 za wykonanie koncertu Future Folk  

z okazji jubileuszu 100-rocznicy istnienia PCK, 

13.05.2019r. – 1.200,00 zł – faktura nr G163/2019/1 za usługę gastronomiczną z okazji 

jubileuszu 100 – rocznicy istnienia PCK, 

14.05.2019r. – 440,00 zł – faktura nr F/1784/19 za wykonanie grawertonu z okazji ww. 

jubileuszu, 

20.05.2019r. – 680,00 zł – faktura nr 61/2019 za obsługę konferansjerską podczas 

uroczystych obchodów 100-lecia PCK, 

20.05.2019r. – 2.500,00 zł – rachunek do umowy nr SSZ.8031.3.2.2019.AKRO za występ 

kabaretu „Na fali” z okazji jubileuszu 100-rocznicy istnienia PCK, 

20.05.2019r. – 2.090,00 zł – faktura nr Z/003314 za wykonanie ochrony fizycznej podczas 

koncertu i uroczystości jubileuszu 100 - lecia PCK, 

22.05.2019r. – 1.230,00 zł – faktura nr FMA/2019/05/0137 za wynagrodzenie autorskie,  

Future Folk, ZAIKS; koncert z okazji jubileuszu 100-lecia PCK. 

 

Faktura Sandomierki Klub Amazonek: 

16.05.2019r. – 300,00 zł – faktura nr 10/2019 za prelekcję na temat „Profilaktyki 

onkologicznej wśród kobiet”, spotkanie odbyło się w sandomierskim Ratuszu 16 maja 2019 

roku 
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6. Festiwal Organizacji Pozarządowych  

Festiwal Organizacji Pozarządowych i Piknik Rodzinny odbył się w niedzielę, 15 września 

2019 roku, na Bulwarze imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu. Festiwal 

rozpoczął się od życzeń urodzinowych dla Pana Franciszka Makowskiego, wieloletniego 

Prezesa Koła numer 1 Polskiego Związku Wędkarskiego w Sandomierzu, Prezesa Klubu 

Tenisa Stołowego w Sandomierzu,  członka Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz wieloletniego, niezastąpionego działacza społecznego. Jego wspaniała 

osobowość na zawsze pozostanie we wdzięcznej pamięci u wszystkich którzy mieli 

przyjemność z nim współpracować. 

 

Tego dnia na sandomierskim Bulwarze na uczestników czekały różnego rodzaju atrakcje 

prezentowane przez przedstawicieli sandomierskich organizacji pozarządowych. Wszyscy 

chętni mogli m.in. skorzystać z bezpłatnych badań ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru, 

kursu pierwszej pomocy, badań w kierunku osteoporozy, niedoboru wapnia u dzieci 

 i młodzieży oraz badanie spirometrii. Na stoisku Sandomierskich Amazonek wszystkie 

chętne panie mogły zaczerpnąć informację dotyczące profilaktyki chorób piersi. Podczas 

Festiwalu nie zabrakło również przedstawicieli organizacji, które zapewniają warunki bytowe, 

opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki  

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.  
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Caritas Diecezji Sandomierskiej jak zawsze chętny do działania i skory do niesienia pomocy. 
Podczas Festiwalu wykonał bardzo dużo badań poziomu cukru we krwi i ciśnienia 
tętniczego.  

Polski Czerwony Krzyż oddział rejonowy w Sandomierzu w sposób profesjonalny  
i jak zawsze rzetelny zabezpieczył wydarzenie pod względem medycznym oraz 
szkolił w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  

 

Nie zabrakło sandomierskich rycerzy, Pan Karol Bury Kasztelan Chorągwi Rycerstwa 
Ziemi Sandomierskiej również zaszczycił organizatorów Festiwalu swoją obecnością. 
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Pokaz walki w wykonaniu Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Ring Sandomierz” 
oraz zmagania siłowe proponowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu  
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Czuj, czuj, czuwaj… 

Sandomierski Hufiec ZHP uświetnił wydarzenie swoją obecnością oraz ciekawymi 
opowieściami przy ognisku.  
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Pracownicy Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu oraz „Przystanku Błonie” 

otoczyli opieką i wspaniałą zabawą  najmłdszych uczestników Festiwalu Organizacji 

Pozarządowych i Pikniku Rodzinnego. Jak na każdym udanym pikniku, nie zabrakło 

baniek mydlanych, malowanych, uśmiechniętych twarzy oraz mnóstwo uśmiechu. 
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Pani Anna Przybysz ze Świętokrzyskiego Ogrodu Inspiracji  przygotowała smaczny 

 i zdrowy posiłek nie szczędząc informacji o zdrowym żywieniu. Pokaz przygotowania 

smacznych posiłków oraz degustacja kulinarna cieszyła się dużym zainteresowaniem.  

 

Organizatorami Festiwalu byli: Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego, 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa”,  Sandomierskie 

Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  Urząd Miejski w Sandomierzu.  

  Festiwal Organizacji Pozarządowych to wydarzenie, którego celem jest promowanie 

inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców, jak również pogłębianie integracji organizacji 

pozarządowych, wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych działań.  

 

 

7. Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-

doradczym Burmistrza Sandomierza. Zgodnie z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku      

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688),  to organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb powoływania członków oraz 

organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich; 

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

3) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących współpracy Urzędu                        

z organizacjami pozarządowymi; 

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; 

5) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji 

publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy; 

6) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań 

do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych; 
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7) promowanie dobrych praktyk współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi                       

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

W skład Rady wchodzi dwóch przedstawicieli organu stanowiącego gminy, dwóch 

przedstawicieli organu wykonawczego gminy oraz co najmniej sześciu przedstawicieli 

organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Sandomierza. Radę 

stanowią: dwóch współprzewodniczących, sekretarz oraz członkowie. Rada swoje opinie, 

decyzje podejmuje w formie uchwały. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. 

Uchwała Nr XL/515/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 roku 

szczegółowo określa tryb powołania członków oraz organizację i tryb działania 

Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Sandomierska Rada Działalności 

Pożytku Publicznego jest inicjatorem oraz współorganizatorem Festiwalu Organizacji 

Pożytku Publicznego. 15 września 2019 roku odbyła się kolejna edycja festiwalu.  

Festiwal jest doskonałą okazją do zaprezentowania profilu działalności 

sandomierskich organizacji pozarządowych, których jest ponad 30 w Sandomierzu. 

8. Realizacja budżetu obywatelskiego 

Projekty zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019r. 

Lp. Tytuł projektu Krótki opis projektu Wartość 

1. Sandomierska siłownia plenerowa 

przy ul. Dr Zygmunta Schinzla 

Budowa i wyposażenie w 

elementy małej 

infrastruktury rekreacyjno-

sportowej tzw.: siłowni na 

wolnym powietrzu 

48 578,80 

2. W zdrowym ciele zdrowy duch! – 

budowa siłowni zewnętrznej (ul. 

Wielowiejska) 

Zaadaptowanie 

niewykorzystanej części 

placu zabaw pod siłownię 

zewnętrzną oraz montaż 

oświetlenia solarnego lub 

ledowego. 

43 432,53 

3. Zewnętrzne gry podwórkowe Zadanie realizowane przy 

Szkole Podstawowej Nr 3 

im. Armii Krajowej, ul 

Flisaków. – zestaw wielu 

gier planszowych  

i zręcznościowych 

służących dzieciom do 

zabaw zarówno podczas 

czasu wolnego jak  

i między lekcjami. 

49 984,74 

4. MULTIROOM - multimedialny pokój 

dla mieszkańców Sandomierza w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej 

Multimedialny pokój dla 

mieszkańców Sandomierza  

w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej – Interaktywna 

przestrzeń,  

w której Mieszkańcy 

Sandomierza będą mogli 

korzystać z osiągnięć 

nowoczesnej techniki  

25 731,59 
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w celach edukacyjnych, 

rekreacyjnych  

i rehabilitacyjnych. 

 

 

9. Podsumowanie   

 

Sandomierz współpracuje z sektorem pozarządowym, zlecając mu realizację zadań 

własnych z przekonaniem, że organizacje znając potrzeby społeczności lokalnej, mogą 

realizować zadania skuteczniej w wielu obszarach życia społecznego.  

Współpraca Sandomierza z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku odbywała się na 
zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności oraz 
uczciwej konkurencji. 

Zgodnie z zasadą pomocniczości miasto ograniczało sferę swojej ingerencji w życie 

społeczności lokalnej do niezbędnego minimum, wymaganego przez prawo, wspierając 

jednocześnie inicjatywy społeczne, które uznało za najbardziej efektywny sposób 

rozwiązywania problemów mieszkańców. Zasada suwerenności stron oznaczała, że stosunki 

pomiędzy Miastem Sandomierz, a organizacjami kształtowały się z poszanowaniem 

wzajemnej autonomii i niezależności swojej działalności statutowej, z uznaniem przez strony 

ich prawa do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, zwłaszcza tych 

należących do sfery zadań publicznych. Natomiast w myśl zasady partnerstwa Miasto 

gwarantowało podmiotom m.in. udział w planowaniu realizowanych zadań, określeniu 

sposobu ich realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców, proponowaniu 

zasad współpracy. Zgodnie z zasadą efektywności miasto zlecało realizację swoich zadań 

publicznych organizacjom, a te gwarantowały, że wykonają je w sposób profesjonalny, 

efektywny, oszczędny i terminowy, zaś obie strony wspólnie dążyły do osiągnięcia 

najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych. Miasto dbało również,  

w myśl zasady uczciwej konkurencji i jawności o zachowanie przejrzystości podejmowanych 

działań oraz informowanie w granicach wyznaczonych przez prawo o ich przebiegu, w tym 

udostępnianie informacji o zamiarach, celach, wysokości środków finansowych 

zaplanowanych w budżecie miasta na realizację zadań publicznych oraz kryteriach 

stosowanych przy wyborze ofert w otwartych konkursach. Natomiast organizacje 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2019 roku  udostępniały Miastu dane, dotyczące ich działalności, jej rezultatów, sposobu 

funkcjonowania oraz sytuacji finansowej. 

W 2019 roku miasto Sandomierz współpracowało z organizacjami pozarządowymi na 

wielu płaszczyznach, zarówno finansowych jak i pozafinansowych. 

Podjęte przez realizatorów Programu działania, wspierane przez miasto, adresowane były do 

różnych grup społecznych, służyły rozwiązaniu wielu problemów, m.in. związanych  

z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieciom i młodzieży, wykluczeniem społecznym, 

profilaktyką uzależnień. Nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do 

zwiększenia aktywności społecznej, poprawy jakości życia mieszkańców sprzyjającej 

podejmowaniu działań odpowiadających na faktyczne potrzeby społeczności lokalnej. Dzięki 

wsparciu miasta, liczne grupy beneficjentów mogły realizować swoje pasje, rozwijać 

zainteresowania, brać czynny udział w wielu ciekawych inicjatywach.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku,
jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Przyjęcie przez Radę Miasta
Sandomierza uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu
współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok wynika również z zapisów § 13 ust.4
uchwały nr LXVI/864/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 roku w
sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Podjęcie
niniejszej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Sandomierza i jest ze wszech miar
uzasadnione.
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