
UCHWAŁA NR VIII/108/2019
Rady Miasta Sandomierza

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2019.506 t.j.), art. 5a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.) oraz § 13 ust. 5 uchwały Nr  XLVIII/643/2017 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy 
Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2018 rok, uchwala się co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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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z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandomierz, 10 maja 2019 roku 

Załącznik do uchwały Nr VIII/108/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 29 maja 2019 r.
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Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, 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.  

Roczny program współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 
2019.04.12; dalej: ustawa) na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/643/2017 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017 rok w sprawie przyjęcia Rocznego 
programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok (dalej: 
program).  

Zatem wypełniony został ustawowy obowiązek nałożony na jednostki samorządu 
terytorialnego, a wynikający z art. 5a ust. 1 ustawy, w myśl którego „organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, (…) roczny program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 (…)”.  

Projekt Rocznego programu, zgodnie z Zarządzeniem nr 185/2017/PŚZ 
Burmistrza Sandomierza z dnia 7 września 2017 roku, został poddany konsultacjom  
w dniach 14 do 28 września 2017 roku, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz przesłanie na adresy poczty 
elektronicznej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
działających na terenie Sandomierza.   

Konsultacje były przeprowadzone w trybie określonym uchwałą Nr LIII/451/2010 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010 r. 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 r. o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

W określonym terminie organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych uwag, ani 
wniosków do projektu Rocznego programu.  

Ponadto projekt konsultowanej uchwały był przedmiotem obrad Sandomierskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego, która to 26 września 2017 roku podjęła uchwałę 
nr 2/2017, pozytywnie opiniującą projekt Rocznego programu współpracy. 

Rada     Miasta    Sandomierza    corocznie     uchwala   program    współpracy  
z organizacjami pozarządowymi, który  określa obszary i  zasady oraz  formy współpracy 
lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Dokument zawiera wykaz zadań 
priorytetowych, stanowiących podstawę dla władz miasta do dysponowania środkami 
publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, 
pozostających we właściwości sandomierskiego samorządu.  

Id: B6E8F60A-D528-4E5A-840A-1A0F679E6459. Uchwalony Strona 2



Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku 

3 

W Rocznym programie współpracy określono m.in.: cele, zasady, podmiot, 
przedmiot, a także formy współpracy. Podstawą tej współpracy stanowią zasady: 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji 
oraz jawności. Ścisłe określenie zasad współdziałania jest  niezwykle istotne, ponieważ 
zauważa się, że organizacje pozarządowe mają coraz większy wpływ na rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, na aktywizację i integrację lokalnych społeczności,   
a także na coraz  częstszy  udział  w realizacji zadań publicznych, należących do 
kompetencji lokalnych samorządów.  

Powyższe argumenty uzasadniały potrzebę sformalizowania zasad współpracy  
organów  samorządu  lokalnego  z  organizacjami  pozarządowymi.  

Z tego względu powzięto wspomnianą wyżej uchwałę. Został zatem wypełniony 
nałożony przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 
tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
 

I Współpraca finansowa 
 

Współpraca   finansowa  Sandomierza   z   organizacjami   pozarządowymi   
w 2018 roku polegała na zleceniu 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 i przywołanej 
powyżej uchwały Rady Miasta Sandomierza, poprzedzone było przeprowadzeniem 
otwartych konkursów ofert.       

Pod koniec 2017 roku ogłoszono łącznie 28 otwartych konkursów ofert do realizacji 
w 2018 roku, z czego: 
- 11 konkursów ofert ogłoszono z zakresu: Kultury Fizycznej i Sportu;  
- 7 konkursów ofert ogłoszono z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia; 
- 4 konkursy ofert ogłoszono z zakresu: Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;  
- 2 konkursy ofert ogłoszono z zakresu: Przeciwdziałanie patologiom społecznym;  
- 3 konkursy ofert z zakresu: Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego; 
- 1 konkurs ofert ogłoszono z zakresu: Ochrona zwierząt.  

Już w 2018 roku ogłoszono ponownie konkurs na realizację zadania pn.:  
„Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej” z obszaru Kultury Fizycznej 
i Sportu”. 

Na zadania objęte konkursami ofert w 2018 roku została przekazana kwota  
w wysokości ogółem: 1.482.500,00 zł, gdzie cała przekazana kwota  dotyczyła  wsparcia 
realizacji zadań publicznych.  

Poniżej tabelaryczne zestawienie podziału środków finansowych na realizację 
poszczególnych zadań publicznych zrealizowanych na podstawie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem podziału na następujące 
zakresy: 

 
1. Kultura Fizyczna i Sport, przeznaczono kwotę: 1.099.500,00 zł; 
2. Ochrona i promocja zdrowia, przeznaczono kwotę: 84,000,00 zł; 
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3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeznaczono kwotę:  24.000,00 zł; 
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, przeznaczono kwotę: 60.000,00 zł 
5. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, przeznaczono kwotę: 85.000,00 zł; 
6. Ochrona zwierząt, przeznaczono kwotę: 130.000,00 zł. 
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Lp. 
Nazwa zadania 

 
Nazwa Zleceniobiorcy zadania Kwota dotacji 

zaplanowanej 
Kwota dotacji 
przekazanej 

Kwota dotacji 
zwrócona na konto 
Gminy Sandomierz  

Kultura Fizyczna i Sport 

1. 
„Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci  

i młodzieży w zakresie karate” 

Sandomierski Klub Karate 16.000,00 zł 
20.000,00 zł 

- 

Caritas Diecezji Sandomierskiej 4.000,00 zł - 

2. 
„Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci 

i młodzieży w zakresie  
tenisa stołowego” 

Klub Tenisa Stołowego „Sandomierz” 15.000,00 zł 15.000,00 zł - 

3. 
„Prowadzenie szkolenia sportowego dla 

dzieci i młodzieży  
w zakresie pływania” 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „FOKA 
SANDOMIERZ” 

20.000,00 zł 20.000,00 zł - 

4. 
„Organizowanie wędkarstwa, rekreacji  

i sportu wędkarskiego na terenie 
Sandomierza” 

Polski Związek Wędkarski Koło Nr 1  
w Sandomierzu 

7.000,00 zł 
9.000,00 zł 

- 

Polski Związek Wędkarski Koło Nr 1  
w Sandomierzu 

2.000,00 zł - 

5. 
„Prowadzenie szkolenia sportowego  

w piłce siatkowej dziewcząt” 
Międzyszkolny Uczniowski Klub  

Sportowy „Piątka” 
80.000,00 zł 80.000,00 zł - 

6. 
„Zorganizowanie i przeprowadzenie 

wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży 
z terenu Sandomierza” 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Kielecka 
Hufiec Sandomierz 

20.000,00 zł 20.000,00 zł - 

7. 
„Prowadzenie szkolenia sportowego  

w zakresie piłki ręcznej” 
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 

„Wisła Sandomierz” 225.000,00 zł 225.000,00 zł - 

8. 
„Prowadzenie szkolenia sportowego  

w zakresie lekkoatletyki” 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy  

„Wisła Junior” Sandomierz 50.000,00 zł 50.000,00 zł - 

 
9. 
 

„Prowadzenie szkolenia sportowego  
w zakresie piłki nożnej” 

Sandomierski Klub Sportowy 
„Wisła” Sandomierz 

540.000,00 zł 
640.500,00 zł 

- 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy  
„Wisła Junior” Sandomierz 

100.500,00 zł - 

10. 
„Prowadzenie szkolenia sportowego dla 

dzieci i młodzieży w zakresie boksu” 
Międzyszkolny Klub Sportowy  

„Ring Sandomierz” 
5.000,00 zł 5.000,00 zł - 
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11.  

„Prowadzenie pracy szkoleniowo – 
treningowej dla młodzieży w zakresie sportów 

siłowych, uczestnictwo  
we współzawodnictwie sportowym” 

Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz” 15.000,00 zł 15.000,00 zł - 

Kultura  i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 

1. 
„Prowadzenie działalności na rzecz 

popularyzacji nauki wśród  
mieszkańców Sandomierza” 

Towarzystwo Naukowe Sandomierskie 20.000,00 zł 20.000,00 zł - 

2. 
„Kultywowanie okresu historycznej świetności 

miasta Sandomierza” 
Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz” 40. 000,00 zł 40.000,00 zł - 

3. 
„Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki 

historycznej, łucznictwa dawnego, 
kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej” 

Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz” 25 000,00 zł 25 000,00 zł - 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

1. 
„Rehabilitacja i integracja społeczna 

inwalidów głuchoniemych  
i osób słabo słyszących”  

Brak oferenta   10.000,00 zł  -  - 

 
2. 

 

„Rehabilitacja i integracja społeczna osób 
niewidomych i tracących wzrok” 

Polski Związek Niewidomych, Okręg Świętokrzyski, 
Koło w Sandomierzu 

8.000,00 zł 8.000,00 zł - 

 
3. 

„Prowadzenie programów integrujących 
dorosłe osoby niepełnosprawne  

ze społeczeństwem” 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
„UŚMIECH SENIORA”  

w Sandomierzu 
4.000,00 zł 

10.000,00 zł 

- 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Tratwa” 

w Sandomierzu 
6.000,00 zł - 

4.  Prowadzenie programów integrujących dzieci  
i młodzież niepełnosprawną z rówieśnikami” 

CARITAS  Diecezji Sandomierskiej 6.000,00 zł 6.000,00 zł - 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym 
 

1. 

„Działalność edukacyjno-konsultacyjna  
dla ofiar przemocy, osób uzależnionych  

i współuzależnionych od alkoholu  
i narkotyków oraz osób w kryzysie” 

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego  
w Sandomierzu 

15.000,00 zł 
40.000,00 zł 

1,80 zł - dotacja  
7,99 zł - odsetki 

bankowe 
Oddział Rejonowy PCK  

w Sandomierzu 
25.000,00 zł - 

Id: B6E8F60A-D528-4E5A-840A-1A0F679E6459. Uchwalony Strona 6



Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 
roku 

7 

 
2. 

 

„Działalność informacyjno-edukacyjna  dla 
dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii i przemocy” 

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego  
w Sandomierzu 

10.000,00 zł 
20. 000, 00 zł 

177,73 zł – dotacja  
7,00 zł odsetki 

bankowe 
Oddział Rejonowy PCK  

w Sandomierzu 
10.000,00 zł 480,26 zł  

Ochrona i promocja zdrowia 

1. 
  „Rehabilitacja psychoruchowa i integracja 

społeczna osób dotkniętych chorobą 
nowotworową” 

Świętokrzyski Klub „Amazonki”. 
Filia w Sandomierzu 

10.000,00 zł 10.000,00 zł - 

2. 
„Rehabilitacja psychospołeczna osób 

dotkniętych chorobą psychiczną  
i ich rodzin” 

Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin  
i Przyjaciół Zdrowia 

Psychicznego „Nadzieja” 
10.000,00 zł 10.000,00 zł 177,26 zł 

3. 
„Promowanie i wspieranie idei honorowego 

krwiodawstwa” 
Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  7.000,00 zł 7.000,00 zł - 

4. 
„Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży” 

Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 7.000,00 zł 7.000,00 zł - 

5. 
„Prowadzenie działalności informacyjno-
edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób 

chorych na cukrzycę” 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Oddział Powiatowy w Sandomierzu 

10.000,00 zł 10.000,00 zł - 

6. 
„Usługi  pielęgnacyjne  na rzecz osób  

samotnych, niepełnosprawnych 
 i w podeszłym wieku” 

CARITAS  Diecezji Sandomierskiej 30.000,00 zł 30.000,00 zł - 

7. 
„Działania na rzecz aktywizacji osób 

starszych, integracja międzypokoleniowa” 
Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 10.000,00 zł 10.000,00 zł - 

Ochrona zwierząt 

1. 
„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na 

terenie Gminy Miejskiej Sandomierz” 
Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 130.000,00 zł 130.000,00 zł 4.014,63 zł 
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Wykaz organizacji pozarządowych podejmujących się realizacji zadań publicznych wraz 
z podaniem pełnej nazwy oraz adresem siedziby:  
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. Polski Związek Głuchych - Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla 

Osób Niesłyszących w Sandomierzu, ul. Żółkiewskiego 3c, 27-600 Sandomierz,  
5. Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz,  
6. Sandomierski Klub „Amazonki”, ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz,  
7. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa”,  

ul. Zawichojska 13, 27-600 Sandomierz,  
8. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora”  

w Sandomierzu, ul. Czyżewskiego 1, 27-600 Sandomierz,  
9. Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Sandomierzu, ul. Mariacka 1/5,  

27-600 Sandomierz,  
10. Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”, 

ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, adres korespondencyjny: ul. Św. Barbary 12/2,3, 
39-400 Tarnobrzeg,  

11. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Foka Sandomierz”, ul. Zielna 6,  
27-600 Sandomierz,  

12. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, ul. Leona Cieśli 2,  
27-600 Sandomierz,  

13. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wisła Sandomierz”, ul. Patkowskiego 2a,  
27-600 Sandomierz,  

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

15. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Ring” Sandomierz,  
ul. Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz,   

16. Polski Związek Wędkarski, Koło nr 1 w Sandomierzu, ul. Opatowska 4,   
27-600 Sandomierz,  

17. Polski Związek Wędkarski Koło nr 33, ul. Baczyńskiego 24, 27- 600 Sandomierz,  
18. Klub Tenisa Stołowego „Sandomierz”, ul. Patkowskiego 2a, 27-600 Sandomierz,  
19. Sandomierski Klub Karate, ul. Patkowskiego 2a, 27-600 Sandomierz,  
20. Klub Karate „Trójka Sandomierz”, ul. Flisaków 30, 27-600 Sandomierz,  
21. Sandomierski Klub Sportowy „Wisła”, ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz , Ludowy Klub 

Sportowy „Sandomierz”, ul. Słowackiego 17, 27-600 Sandomierz,  
22. Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, ul. Przemysłowa 9 a,  

27 - 600 Sandomierz,  
23. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka, Hufiec Sandomierz,  

ul. Puławiaków 2, 27 - 600 Sandomierz,  
24. Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, ul. Mariacka 1, 27 – 600 Sandomierz.  
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II Współpraca pozafinansowa 
 

Współpraca pozafinansowa samorządu Sandomierza z organizacjami 
pozarządowymi polegała w szczególności na: 
 udzielaniu wsparcia organizacyjnego uroczystości, obchodów i imprez,  realizowanych 
przez sandomierskie organizacje pozarządowe w ramach prowadzonych 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 realizacji umów zawieranych przez samorząd 
Sandomierza 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, 
 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 samorząd 
Sandomierza i organizacje pozarządowe w sferze dotyczącej ich działalności, 
 popularyzowaniu i promocji działań organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie 
na stronie internetowej Miasta informacji o ich działalności,  
 prowadzeniu i aktualizacji bazy organizacji pozarządowych, 
 prowadzeniu zakładki informacyjnej „Pożytek publiczny” w Biuletynie Informacji 
Publicznej, zawierającej informacje o ogłaszanych przez Burmistrza Sandomierza 
konkursach na realizację zadań publicznych oraz ich rozstrzygnięciach. 
 

III Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 

II kadencja Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego została 
powołana uchwałą Nr XL/515/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 
roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
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Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jej skład osobowy został 
określony Zarządzeniem Burmistrza Sandomierza Nr 157/2017/PŚZ z dnia 17 lipca 2017 
roku. 

W 2018 roku Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego obradowała 
pięć razy: 14 lutego, 22 marca, 9 kwietnia, 17 maja oraz 31 sierpnia 2018 roku.    
W tym czasie Rada podjęła następujące uchwały: 

1) Uchwała Nr 1/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania 
sprawozdania z realizacji Programu współpracy Sandomierza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2018 roku.    

2) Uchwała Nr 2/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania 
projektu Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2019 rok. 
 
Rada oddelegowała także swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych świadczonych na 
rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
w zakresie: 
- Kultury fizycznej i sportu, 
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 
- Ochrony i promocji zdrowia, 
- Działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
- Przeciwdziałania patologiom społecznym, 
- Ochrony zwierząt. 

Ponadto w 2018 roku Rada była inicjatorem oraz współorganizatorem Festiwalu 
Organizacji Pozarządowych. Celem tego wydarzenia było zaprezentowanie 
mieszkańcom Sandomierza  potencjału  lokalnych  organizacji  pozarządowych  
i podmiotów ekonomii społecznej, realizowanych przez nie działań, integracja 
środowiska oraz promowanie aktywności społecznej. 

Współorganizatorami Festiwalu byli: Sandomierska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego, Urząd Miejski w Sandomierzu, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy   Osobom 
Niepełnosprawnym „TRATWA”, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości 
Rolnej w Sandomierzu, Sandomierskie Centrum Kultury. 
 
IV. Budżet obywatelski 
 
Projekty zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku: 
 

L.p. Tytuł projektu Krótki opis projektu Wartość 

1. 

„Sandomierz kocha sport. 
Zajęcia sportowe dla 
mieszkańców Sandomierza  
- darmowe treningi” 

Zadanie realizowane przez MOSiR 
polegające na bezpłatnym 
korzystaniu mieszkańców 
Sandomierza z zajęć sportowych typu 

58.134,98 zł 
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kickboxing, boks, walki wręcz.  
W ramach zadania został zakupiony 
sprzęt niezbędny do prowadzenia 
treningów - mata, worki treningowe, 
rękawice. 

2. 
„Zachować tradycję  
-  Dożynkowy Festyn Rodzinny 
w Nadbrzeziu” 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 
„Dożynkowego Festynu Rodzinnego” 
dla mieszkańców Sandomierza  
w Nadbrzeziu. 

23.098,76 zł 
 

3. „Od Sandomierza do NBA” 
Zadanie polegało na zorganizowaniu 
zajęć gry w koszykówkę dla 
mieszkańców Sandomierza. 

14.840,55 zł 
 

4. 

„Doprowadzenie wody do 
każdej działki w ROD  
im. T. Kościuszki  
w Sandomierzu” 

Zadanie polegało na doprowadzeniu 
wody do każdej działki w ROD w celu 
pełnego wykorzystania możliwości 
wegetacji i wzrostu roślin. 

50.000,00 zł 
 

 
Łączna wartość projektów, które zostały pozytywnie ocenione i przekazane do 

realizacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego wyniosła 258.576,59 zł.  
Całkowity koszt projektów wykonanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 

wyniósł  146.074,29 zł.  
 
V. Budżet Obywatelski edycja 2018 rok do realizacji w 2019 roku 
 

L.p. Tytuł projektu Krótki opis projektu Wartość 

1. 
Sandomierska siłownia 
plenerowa przy  
ul. Dra Zygmunta Schinzla 

Budowa i wyposażenie  
w elementy małej infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej tzw.: siłowni 
na wolnym powietrzu. 

49.000,00 zł 
 

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. 

49.950,00 zł 
 

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. 

50.000,00 zł 
 

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 

25.000,00 zł 
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korzystać z osiągnięć nowoczesnej 
techniki w celach edukacyjnych, 
rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. 

 
Łączna wartość projektów, które zostały pozytywnie ocenione i przekazane do 

realizacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego wyniosła 173.950,00 zł. 
 

VI. Ocena realizacji Programu 
 

Organizacje są ważnym partnerem miasta Sandomierza w realizacji jego zadań 
statutowych. Miasto współpracuje z sektorem pozarządowym, zlecając mu realizację 
zadań własnych z przekonaniem, że organizacje znając potrzeby społeczności lokalnej, 
mogą realizować zadania skuteczniej i efektywniej, praktycznie w każdym obszarze życia 
społecznego. 

Współpraca Sandomierza z organizacjami pozarządowymi w 2018 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 
udostępniały Miastu dane, dotyczące ich działalności, jej rezultatów, sposobu 
funkcjonowania oraz sytuacji finansowej. 
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W 2018 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.  

 
 

Burmistrz Sandomierza 
Marcin Marzec 
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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 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 Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku wynika również
z zapisów § 13 ust. 5 uchwały Nr XLVIII/643/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2017
roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie
z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Przyjęcie niniejszej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu miasta Sandomierza.
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