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16.04.2014 r. 

 

Sprawozdanie  

z realizacji Programu współpracy Gminy Niwiska 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 r. 
 

 

Przyjęty Uchwałą Nr XXVI/173/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 21 listopada 2012 r. 

„Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.” określił zakres, zasady, cel 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego oraz jednostkami  i organizacjami kościelnymi.   

W 2013 roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie: 

 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),  

 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) w związku 

uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Niwiska  z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie warunków 

i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Niwiska (opubl. Dz. Urz. Woj. Podkar. 

z 2011.10.272) zmienionej uchwałą Nr IV/34/11 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 stycznia 

2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w 

Gminie Niwiska (opubl. Dz. Urz. Woj. Podkar.  z 2011.10.273), 

 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze 

zm.) oraz uchwały Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Niwiska z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy 

Niwiska przez inne niż Gmina Niwiska osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania.   

Gmina Niwiska ma na celu wsparcie działań z zakresu podtrzymywania tradycji 

narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej poprzez upamiętnianie, odnowę miejsc pamięci narodowej, zabytków kultury, a 
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także organizowanie konkursów i przeglądów tematycznych, wystaw, imprez uświetniających 

uroczystości państwowe; krajoznawstwo oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez 

wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzację najciekawszych zakątków turystycznych w 

Gminie. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć rekreacyjnych lub 

rekreacyjno – sportowych; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wspieranie 

współzawodnictwa sportowego i szkolenie dzieci i młodzieży również niepełnosprawnych, 

organizację imprez sportowych; pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działanie na rzecz osób 

niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia w tym także prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży; wspieranie działań 

mających na celu poprawę zdrowia, w tym akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej mieszkańców 

Gminy, propagowanie zdrowego stylu życia i podnoszenie świadomości zdrowotnej; promocji 

zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem 

z pracy; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, współdziałanie w 

zakresie rozwoju świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, przybliżenie problematyki 

ochrony środowiska, organizowanie konkursów ekologicznych i propagowanie tematyki 

ekologicznej; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym. 

Prowadząc działania promocyjne oraz informacyjne poprzez zamieszczanie informacji na 

stronie internetowej: www.niwiska.pl; w Biuletynie Informacji Publicznych oraz w Biuletynie 

Gminy Niwiska, aktywizowano społeczność lokalną, wolontariuszy, promowała działania NGO 

(Non-governmental organization), OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) i innych.  

 

Głównymi organizacjami działającymi na terenie i na rzecz gminy oraz mieszkańców gminy 

Niwiska są: 

 Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska zrzeszające koła gospodyń 

wiejskich z poszczególnych sołectw; 

 Lokalna Grupa Działania „Lasovia”; 

 Stowarzyszenie „Wieś Przyjazna Dzieciom”; 

 Stowarzyszenie „PUCHATEK” w Przyłęku; 

http://www.niwiska.pl/
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 Stowarzyszenie „TRZEŚNIACY” ; 

 Stowarzyszenie „Promyk” w Hucisku; 

 Stowarzyszenie „TECZA” w Trześni; 

 Ochotnicze Straże Pożarne działające we wszystkich 9 miejscowościach Gminy Niwiska; 

 Uczniowski Klub Sportowy Niwa Niwiska; 

 Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” 

 Ludowy Klub Sportowy  ORZEŁ Kosowy; 

 Ludowy Klub Sportowy  Zacisze - Trześń; 

 Ludowy Klub Sportowy  Błękitni Siedlanka; 

 Ludowy Klub  Sportowy  Marmury Przyłęk; 

 Ludowy Klub Sportowy  Hucina w Hucinie – Staszówce; 

 stowarzyszenia  i  jednostki organizacyjne kościoła rzymsko-katolickiego. 

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 

ze zm.), uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Niwiska  z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Niwiska (opubl. Dz. Urz. Woj. Podkar.  

z 2011.10.272) zmienionej uchwałą Nr IV/34/11 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 stycznia 2011r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie 

Niwiska (opubl. Dz. Urz. Woj. Podkar.  z 2011.10.273), Kluby sportowe działające na terenie 

gminy Niwiska były zobligowane aby do 15.09.2012 r. przedłożyć wniosek o przyznanie dotacji 

celowej z budżetu Gminy Niwiska na rok 2013, i ten obowiązek dopełniły – wpłynęło 7 

wniosków.  

Następnie Wójt Gminy Niwiska po rozpatrzeniu złożonych wniosków, analizując 

celowość i zasadność przedłożonych wniosków, zarządzeniami: nr 1/2013 z dnia 15.01.2013 r.; 

nr 66/2013  z dnia 13.09.2013 r. przyznał dotację dla poszczególnych klubów sportowych, 

następnie zostały podpisane umowy o udzieleniu dotacji celowej, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w 

zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 
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Kwoty przyznanych dotacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ocenie formalnej i merytorycznej nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji 

powierzonych zadań publicznych realizowanych przez kluby sportowe działające na terenie 

gminy Niwiska w 2013 r.  

 

Projekt „SUWAK” – innowacyjna metoda kontraktowania usług społecznych na rzecz 

dzieci” PO KL Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora 

Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt jest współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest 

realizowany na terenie województwa podkarpackiego w terminie od 01.03.2012r. – 28.02.2014r., 

liderem projektu jest Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Głównym 

celem projektu jest wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego – m.in. Gminy Niwiska i 

Organizacji Pozarządowych z województwa podkarpackiego w obszarze rozwoju narzędzi 

związanych z kontraktowaniem usług społecznych, w ramach dziennego wsparcia dzieci i 

młodzieży korzystających z placówek wsparcia dziennego – świetlice, kluby itp., poprzez 

opracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań, analizę efektywności usług i ich 

upowszechnienie w okresie marca 2012 roku do lutego 2014 roku. Oczekiwanym efektem 

Lp. Nazwa podmiotu Kwota przyznanej dotacji 

(zł) 

1 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Niwa” Niwiska 
3 000,00  

2 
Ludowy Klub Sportowy 

„ORZEŁ” Kosowy 
15 000,00 

3 
Ludowy Klub Sportowy 

„Zacisze” Trześń 
15 000,00 

4 
Ludowy Klub Sportowy 

„Błękitni” Siedlanka 
15 000,00 

5 
Ludowy Klub  Sportowy 

„Marmury” Przyłęk 
17 250,00 

6 

Ludowy Klub Sportowy 

„Hucina” w Hucinie – 

Staszówce 

17 250,00 

7 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

„GRYF” w Trześni 
2 000,00  

http://www.stowarzyszenie-integracja.org/nisko/
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realizacji „SUWAKA” jest wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych, współpracy z 

partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia, realizacji 

polityk publicznych i regulacji prawnych, a także zmian przepisów dotyczących działalności 

placówek wsparcia dziennego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Kolejną organizacją działającą na terenie Gminy Niwiska jest Lokalna Grupa Działania 

„LASOVIA”.  Na działalność Lokalnej Grupa Działania LASOVIA w 2013 r. Gmina Niwiska 

przekazała składkę członkowską. Współpraca gminy z LGD sprowadza się do prowadzenia 

wspólnych działań promocyjnych i informacyjnych, oraz współorganizowania różnych 

przedsięwzięć kulturalnych i szkoleniowych. Dzięki funkcjonowaniu LGD Lasovia, Gmina 

Niwiska oraz inne podmioty mogą korzystać ze środków finansowych z Unii Europejskiej w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader.   

Gmina Niwiska ściśle współpracowała ze Stowarzyszeniem „Wieś Przyjazna Dzieciom”, 

poprzez przekazanie w 2013r. na prowadzenie szkoły podstawowej środków finansowych oraz na 

prowadzenie przedszkola „Kraina radości” działającym przy przedmiotowym stowarzyszeniu. 

Gmina Niwiska ściśle współpracuje również z 9 jednostkami Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Współpraca gminy z tymi organizacjami sprowadza się do współorganizowania 

imprez kulturalnych i sportowych, oraz do wspierania działań inwestycyjnych prowadzonych w 

budynkach i na terenach poszczególnych OSP. Dzięki staraniom Gminy Niwiska udało się 

zrealizować zadania współfinansowane z WFOŚiGW p.n.: „Sprzęt ratowniczy dla Gminy 

Niwiska” o wartości 22 258,80 zł oraz „Średni zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego” o 

wartości - 57 299,40 zł.   

 

W 2013 r. realizowano zadanie publiczne na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 234. poz. 

1536 ze zm.). 

Na podstawie przywołanej powyżej ustawy zawarto umowę z:  

1.  Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska z siedzibą: 36-147 

Niwiska 487, na realizację zadania publicznego p.n.: „Zajęcia profilaktyczno- 

wychowawcze z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, kwota dotacji: 2 700,00 zł; 
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W ramach wspólnych starań Stowarzyszenia „PUCHATEK” w Przyłęku, „PROMYK” 

w Hucisku, Stowarzyszenia TĘCZA W Trześni oraz Gminy Niwiska jako Partnera w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.1   zostały utworzone i są prowadzone 

punkty przedszkolne w miejscowościach: Przyłęk, Hucisko, Siedlanka.  Głównym założeniem  

projektów  jest wyrównywanie dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci, które z różnych 

powodów: materialnych, komunikacyjnych nie mogą  korzystać z  edukacji przedszkolnej.  

Od września 2013 r.  zaczęły funkcjonować żłobki „Jacek i Agatka” w miejscowościach 

Siedlanka i Leszcze – pierwsza tego typu placówka na terenie powiatu kolbuszowskiego. 

Powyższe żłobki funkcjonują w ramach konkursu nr DWF_1.5_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań 

na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i 

polityki Społecznej. Gmina Niwiska jako partner w ramach współrealizacji projektu na okres 

jego realizacji  użycza pomieszczeń oraz zapewnia obligatoryjny wkład finansowy.   

Gmina Niwiska wśród 10 gmin z pośród 5 województw bierze udziału w projekcie „Rozwój 

postaw obywatelskich na terenach wiejskich”. Głównym celem projektu jest zwiększenie 

partycypacji obywatelskiej w formułowaniu i monitorowaniu wdrażania polityki wyrównywania 

szans edukacyjnych w 10 gminach wiejskich w województwach: lubelskim, małopolskim, 

podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Projekt jest współfinansowany przez 

Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi 

Unii Europejskiej. W ramach projektu w każdej z gmin przeprowadzona zostanie diagnoza 

sytuacji dzieci, wypracowana gminna strategia wyrównywania szans edukacyjnych oraz 

przeprowadzony monitoring jej wdrażania. Przeprowadzenie diagnozy sytuacji małych dzieci i 

wypracowanie strategii w gminie zwiększa możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

(dodatkowe punkty w ocenie formalnej i za jakość wniosków); pomaga w identyfikacji 

potencjału społecznego gminy oraz w formułowaniu założeń polityki społecznej i edukacyjnej w 

gminie w oparciu o dobrze rozpoznane potrzeby. 

Gmina Niwiska chętnie angażowała się we współorganizację bezpłatnych badań 

profilaktycznych związanych z wdrażaniem Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 

Raka Piersi i badań cytologicznych. 

 

Powyższe organizacje wniosły wymierny wkład w realizację poszczególnych projektów.   

Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, 
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a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy. W przedsięwzięciach 

zrealizowanych w 2013 roku uczestniczyły dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz 

gimnazjum wraz ze sporą częścią dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Niwiska. Gmina 

Niwiska zajmowała się obsługą konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych, udostępniała 

niezbędne formularze i udzielała konsultacji na temat ich wypełniania. Udzielano również 

konsultacji dotyczących procedury ubiegania się i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy 

Niwiska. 

Wspierano i propagowano również wolontariat oraz współpracę międzysektorową czego 

dowodem jest: 

 X spotkanie integracyjne organizowanym pod hasłem ”Solidarni Sercem” 

 Przeprowadzenie  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu 

gminnym; 

 XI Biesiada u Hupki;  

 Mini Rajd Mielecki; 

 III Targi Rodzimej Tradycji; 

 „Pożyteczne ferie i wakacje 2013” 

 

Realizacja powyższych zadań/działań jest dowodem współpracy ze społecznością lokalną, 

z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, wolontariatem, stowarzyszeniami 

i organizacjami kościoła rzymsko-katolickiego.  

Podsumowując – podobnie jak w latach ubiegłych aktywna współpraca z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowi 

jedną z istotnych form realizacji zadań własnych Gminy Niwiska. Organizacje pozarządowe są 

ważnym ogniwem społeczeństwa demokratycznego. Obok sektora gospodarczego i sektora 

władzy publicznej, jako trzeci sektor stanowią fundament nowoczesnej gminy. Działalność 

organizacji pozarządowych stanowi bazę dla rozwoju społeczności lokalnych. Poprzez ogromną 

aktywność, rozeznanie istniejących problemów i elastyczność w działaniu przyczyniają się do 

rozwoju aktywności społeczności lokalnej, jak i rozwoju całej Gminy Niwiska. 


