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Wstęp

Zgodnie  z  art.  13  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwałą Nr XIV/8/2019 Rady Miejskiej
w Starachowicach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy
Starachowice  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami,  o  których  mowa  w art.3  ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, organ
wykonawczy  jednostki  samorządu  terytorialnego  nie  później  niż  do  dnia  31  maja  każdego  roku,
jest  zobowiązany  przedłożyć  organowi  stanowiącemu  jednostki  samorządu  terytorialnego  sprawozdanie
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
określa  obszary,  zasady  oraz  formy  współpracy  Gminy  Starachowice  z  organizacjami  pozarządowymi,
a także zawiera wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi,
przeznaczonymi  na finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań publicznych,  pozostających we właściwości
samorządu Gminy, realizowanych przez organizacje pozarządowe.

W  pkt  XI  ust.2  Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Starachowice  z  organizacjami
pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi  w  art.3  ust.3  ustawy o  działalności  pożytku  publicznego
i  o  wolontariacie  na  rok  2020,  określony został  sposób oceny realizacji  programu poprzez  następujące
wskaźniki:
  a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
  b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
  c) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych,
  d) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy,
  e) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn niezależnych
      od Gminy, 
  f) wielkość wkładu finansowego i pozafinansowego wnoszonego przez organizację w realizację zadań         
      publicznych,
  g) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,
  h) liczba konsultowanych projektów aktów prawa miejscowego.

Roczny program współpracy w pkt  VI  określa  również  formy współpracy Gminy Starachowice
z organizacjami pozarządowymi, poprzez: 
1)  zlecanie  organizacjom realizacji  zadań publicznych,  na  zasadach określonych w ustawie,  w formach
powierzania  lub  wspierania  wykonania  zadania  wraz  z  udzieleniem  dotacji  na  finansowanie
lub dofinansowanie ich realizacji,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
3) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  zgodnie z postanowieniami Uchwały
Nr  XI/8/2010  Rady Miejskiej  w Starachowicach z  dnia  24  września  2010 r.  w sprawie  konsultowania
z radami 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, 
4)  tworzenie  w  miarę  potrzeb  przez  organy  Gminy  wspólnych  zespołów  o  charakterze  doradczym
i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów Gminy,
5)  organizowanie  przez  Urząd,  bezpłatnych,  w ramach środków przewidzianych na  ten  cel  w budżecie
Gminy, konsultacji i szkoleń dla organizacji pozarządowych.
6)  prowadzenie  wspólnych  przedsięwzięć,  np.  organizacja  imprez  kulturalno  –  oświatowych,
profilaktycznych, promocyjnych dotyczących Gminy,
7) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie
z innych źródeł,
8)  udzielanie,  w  miarę  możliwości,  wsparcia  technicznego,  organizacyjnego  i  merytorycznego
w szczególności poradnictwa i doradztwa,
9)  aktualizowanie  wykazu  organizacji  pozarządowych  w  serwisie  internetowym  Urzędu  Miejskiego
w Starachowicach,
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10)  publikowanie  w  serwisie  internetowym  Urzędu,  informacji  -  nadesłanych  przez  organizacje  -
dotyczących  ich  działalności  w  zakresie  organizacji  imprez  i  akcji  społecznych  nie  ujętych
w zadaniach publicznych dotowanych przez Gminę Starachowice,
11)  publikowanie  informacji  o  konkursach  dla  organizacji  pozarządowych,  ogłaszanych  przez  organy
administracji państwowej lub inne podmioty.
12) przyznawanie honorowego Patronatu nad wydarzeniami i  imprezami mającymi szczególne znaczenie
dla społeczności lokalnej,
13)  współdziałanie  w  ramach  powyższych  form  z  Gminną  Radą  Działalności  Pożytku  Publicznego
w Starachowicach.

Współpraca Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi 
o charakterze finansowym

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci wspierania i powierzania
zadań publicznych, poprzez udzielanie dotacji na ich realizację.

W  2020  roku  Gmina  Starachowice  ogłosiła  2 otwarte  konkursy  ofert,  obejmujące  zadania
w następujących zakresach:

1. kultury,
2. kultury fizycznej i sportu,
3. turystyki,
4. pomocy  społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz

wyrównywania szans tych rodzin i osób,
5. ochrony i promocji zdrowia,
6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
8. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
9. ochrony i promocji wolontariatu.

Organizacje pozarządowe złożyły w otwartych konkursach ofert łącznie  93 oferty  w tym 1 oferta
wspólna. Podpisane zostały 73 umowy, 19 ofertom nie przyznano dofinansowania. 1 oferent zrezygnował
ze  wsparcia  na  realizację  zadania  publicznego  nie  podpisując  stosownej  umowy na  kwotę  1.500,00  zł.
3  organizacje po  przyznaniu  dotacji  zrezygnowały  z  realizacji  zadań  publicznych  na  łączną  kwotę:
21.960,00 zł..

Nr
konkursu

Zakres zadań publicznych
Liczba

złożonych
ofert

Liczba
podpisanych

umów

Liczba ofert
którym nie przyznano

dofinansowania lub oferenci
zrezygnowali z podpisania

umowy
I

Ochrona i promocji zdrowia 4 4 0

Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin

3 3 0

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

6 6 0

Przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

24 21 3
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Przeciwdziałanie przemocy           
w rodzinie

4 4 0

Ochrona i promocja wolontariatu 2 0 2

Kultura 15 10 5

Kultura fizyczna i sport 24 19 5

Turystyka 4 1 3

II Przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

7 5 2

                                              SUMA: 93 73 20

 W otwartych konkursach ofert, stowarzyszenia,  z którymi Gmina Starachowice podpisała umowy
złożyły zapotrzebowanie na kwotę: 1.561.344,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy
trzysta czterdzieści cztery złote).

Na  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi  o  charakterze  finansowym Gmina  Starachowice
zaplanowała kwotę: 1.114.500,00 zł (słownie: jeden milion sto czternaście tysięcy pięćset złotych). 

Łączna  kwota,  jaką  Gmina  Starachowice  przyznała  organizacjom pozarządowym  w  2020  roku
w otwartych  konkursach  ofert  wyniosła:  951.240,00 zł (słownie:  dziewięćset  pięćdziesiąt  jeden  tysięcy
dwieście czterdzieści złotych). 

W trybie art.  19a Gmina  Starachowice  łącznie  przyznała  organizacjom  pozarządowym  kwotę
w wysokości: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

Ogólna  kwota  jaką  Gmina  Starachowice  przyznała  organizacjom  pozarządowym  w  2020  roku
wyniosła: 967.240,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych).

Ogółem Gmina Starachowice podpisała 77 umów z organizacjami pozarządowymi (w tym 4 umowy
w trybie pozakonkursowym - art.  19a ustawy) i  zgodnie z ich zapisami  przekazała organizacjom kwotę
948.740,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych).
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Zestawienie środków finansowych dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert
w 2020 roku

Nr
konkursu

Zakres zadań
publicznych

Kwota
zaplanowana
na współpracę

z
organizacjami

Kwota
wnioskowana

przez
organizacje,  

z którymi
podpisano

umowy

Kwota
przyznana

organizacjom
biorącym
udział w
otwartym
konkursie

ofert

Kwota
przekazana

organizacjom,
wynikająca  z
podpisanych

umów 

Kwota
wykorzystana

przez
organizacje

I

Ochrona i 
promocja zdrowia

20.000,00 52.800,00 20.000,00 20.000,00 18.054,62

Pomoc społeczna, 
w tym pomoc 
rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie 
szans tych rodzin

25.000,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Działalność na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych

137.000,00 168.686,00 137.000,00 137.000,00 135.526,10

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym

315.000,00 481.460,00 296.440,00 296.440,00 255.095,50

Przeciwdziałanie 
przemocy w 
rodzinie

47.500,00 56.530,00 47.500,00 30.500,00 30.382,29

Ochrona i 
promocja 
wolontariatu

8.000,00 0 0 0 0

Kultura 53.000,00 95.703,00 47.300,00 47.300,00 40.368,07

Kultura fizyczna i 
sport

325.000,00 599.165,00 321.500,00 320.000,00 319.901,90

Turystyka 10.000,00 8.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
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II Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym

49.000,00 59.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00

                                         
                                       SUMA: 989.500,00 1.561.344,00 951.240,00 932.740,00 880.828,48

Różnica pomiędzy kwotą przekazaną organizacjom pozarządowym a wykorzystaną w wysokości
51.911,52 zł (słownie:  pięćdziesiąt  jeden  tysięcy  dziewięćset  jedenaście  52/100)  wynika  z  faktu
niewykorzystania w całości otrzymanych dotacji przez organizacje pozarządowe.

Do chwili obecnej zwrócono całą niewykorzystaną kwotę.

Zestawienie środków finansowych dla organizacji pozarządowych w ramach art.19a tzw. małych grantów
w 2020 roku

Lp. Zakres zadań publicznych
realizowanych w ramach

umowy

Kwota
wnioskowana

przez
organizacje

Kwota
przyznana

organizacjom

Kwota
przekazana

organizacjom

Kwota
wykorzystana

przez organizacje

1. Promocja i organizacja 
wolontariatu

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

3.
Kultura fizyczna i sport 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

4.
Kultura fizyczna i sport 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

                                       SUMA: 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Wysokość  wkładu  własnego (finansowego  i  osobowego),  jaki  organizacje  pozarządowe wniosły
w realizację zadań zleconych przez Gminę Starachowice w 2020 roku w procedurze otwartych konkursów
ofert  oraz  w  trybie  pozakonkursowym  (art.  19a)  wyniosła:  490.368,13 zł   (słownie:  czterysta
dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 13/100).
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Zestawienie 
dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku w ramach otwartych konkursów ofert na
wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie:  kultury, kultury fizycznej
i  sportu,  turystyki,  ochrony  i  promocji  zdrowia,  pomocy  społecznej,  przeciwdziałania  uzależnieniom
i patologiom społecznym, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony i promocji wolontariatu.

Lp. Nazwa zadania Nazwa organizacji
pozarządowej

Kwota
przyznanej

dotacji

Kwota
przekazanej

dotacji

Kwota
wykorzystanej

dotacji

Kwota zwrotu
niewykorzystanej

dotacji
1. Kultura

Wspieranie różnych 
form działalności 
kulturalnej na terenie 
Gminy Starachowice.

1. Fundacja 
Kukułeczka

2. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zespołu 
Tańca i Inscenizacji
„PLEJADA”

3. Stowarzyszenie 
Promocji Talentów 
przy 
Młodzieżowym 
Domu Kultury 

4. Liga Obrony 
Kraju

5. Stowarzyszenie 
Klub Seniora 
„Złota Majówka”

6. Stowarzyszenie 
Aktywności 
Społecznej 
„EVEREST”

7. Stowarzyszenie 
Promocji 
Nauczycielskiego 
Chóru Concentus

8. Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 
Chorągiew 
Kielecka Hufiec 
Starachowice

9. Stowarzyszenie 
LOKALNI.PL 

10. Towarzystwo 
Przyjaciół 
Starachowic

8.520,00

7.900,00

7.000,00

4.100,00

2.000,00

3.000,00

1.820,00

8.000,00

1.740,00

3.220,00

8.520,00

7.900,00

7.000,00

4.100,00

2.000,00

3.000,00

1.820,00

8.000,00

1.740,00

3.220,00

8.500,00

7.900,00

7.000,00

2.510,01

2.000,00

3.000,00

1.458,06

8.000,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

1.589,99

0,00

0,00

361,94

0,00

1.740,00

3.220,00
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2. Kultura fizyczna i 
sport

Prowadzenie szkolenia
sportowego dzieci
i młodzieży biorących 
udział
we współzawodnictwie
sportowym w piłce 
nożnej. 

1. Katolicki Klub 
Sportowy 
Autonomiczna 
Sekcja Piłki Nożnej
„Juventa”

2. Integracyjna 
Akademia 
Piłkarska SKS Star 
Starachowice

100.000,-

50.000,-

100.000,-

50.000,-

100.000,-

50.000,-

0,00

0,00

Prowadzenie szkolenia
sportowego dzieci i 
młodzieży biorących 
udział we 
współzawodnictwie 
sportowym w 
koszykówce i 
siatkówce.

Uczniowski 
Międzyszkolny 
Klub Sportowy 
„Gracz”

20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

Prowadzenie szkolenia
sportowego dzieci i 
młodzieży w sportach 
walki.

1. Klub Sportowy 
„Dragon” 

2. Starachowicki 
Klub Karate 
Kyokushin

3. Starachowicki 
Klub Sportowy 
„Star” 1926

21.500,-

11.000,-

7.500,-

21.500,-

11.000,-

7.500,-

21.500,-

11.000,-

7.500,-

0,00

0,00

0,00

Prowadzenie szkolenia
sportowego dzieci i 
młodzieży w lekkiej 
atletyce i pływaniu. 

1. Starachowicki 
Klub Pływacki 
BARAKUDA

2. Katolicki 
Ludowy Klub 
Sportowy 
JUVENTA 
KOBEX 

19.000,-

21.000,-

19.000,-

21.000,-

19.000,-

21.000,-

0,00

0,00

Prowadzenie szkolenia
sportowego dzieci i 
młodzieży w innych. 
dyscyplinach sportu.

1. Klub Sportowy 
Sportów Siłowych i
Kulturystyki 
„Wiking” 

2. Starachowicka 
Grupa 
Ratownictwa 
Wodnego

3. Katolicki 
Ludowy 
Integracyjny 
Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 
Szachowy 
„GAMBIT”

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

10.000,-

0,00

0,00

0,00
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Organizacja imprez 
sportowych o 
szczególnym znaczeniu
dla miasta 
Starachowice o 
zasięgu miejskim, 
wojewódzkim, 
makroregionalnym, 
ogólnopolskim i 
międzynarodowym 
promujących miasto.

1. Klub Sportowy 
„Dragon” 

2. Katolicki 
Ludowy Klub 
Sportowy 
JUVENTA 
KOBEX 

3. Liga Obrony 
Kraju 
Stowarzyszenie – 
Biuro 
Świętokrzyskiego 
Zarządu 
Wojewódzkiego

4. Stowarzyszenie 
Miłośników 
Siatkówki 
„Absolwenci” 

5. Starachowicki 
Klub Karate 
Kyokushin 

6. Stowarzyszenie 
Zabiegane 
Starachowice 

7. Katolicki 
Ludowy 
Integracyjny 
Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 
Szachowy 
„GAMBIT” 

9.000,-

4.000,-

3.000,-

3.000,-

8.000,-

5.000,-

3.000,-

9.000,-

4.000,-

3.000,-

3.000,-

8.000,-

5.000,-

3.000,-

9.000,-

4.000,-

3.000,-

3.000,-

7.901,90

5.000,-

3.000,-

0,00

0,00

0,00

0,00

98,10

0,00

0,00

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
poprzez organizację 
imprez sportowych lub
zajęć sportowych dla 
osób niezrzeszonych w
klubach sportowych. 

1. Liga Obrony 
Kraju 
Stowarzyszenie – 
Biuro 
Świętokrzyskiego 
Zarządu 
Wojewódzkiego 

2. Międzyszkolny 
Klub Sportowy 
„Gala Skarżysko” 

5.000,-

1.500,-

5.000,-

0,00

5.000,-

0,00

0,00

0,00

3. Turystyka
Organizacja imprez 
turystyczno – 
krajoznawczych 
adresowanych do 
różnych grup 
wiekowych.

1. Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 
Chorągiew 
Kielecka Hufiec 
Starachowice

7.500,- 7.500,- 7.500,- 0,00
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4. Ochrona i promocja 
zdrowia

Realizacja programów
edukacyjnych w 
zakresie udzielania  
pierwszej pomocy 
przedmedycznej, 
prowadzenie szkoleń 
dla młodzieży, kursów 
pierwszej pomocy, 
prowadzenie akcji 
promujących zdrowy 
tryb życia oraz 
propagujących 
honorowe 
krwiodawstwo. 

1.PCK Zarząd 
Okręgowy w 
Kielcach

2. LOK

3. Starachowicka 
Grupa 
Ratownictwa 
Wodnego

4. Stowarzyszenie 
Everest/ ZHP 
Chorągiew 
Kielecka Hufiec 
Starachowice

2.500,-

6.000,-

6.500,-

5.000,-

2.500,-

6.000,-

6.500,-

5.000,-

554,62

6.000,-

6.500,-

5.000,-

1.945,38

0,00

0,00

0,00

5. Pomoc społeczna
Organizacja  pomocy  
rodzinom  i  osobom   
w   trudnej  sytuacji  
życiowej,  poprzez 
pozyskiwanie i 
wydawanie żywności 
oraz zabezpieczenie 
niezbędnego sprzętu 
domowego w celu 
poprawy egzystencji 
potrzebujących lub 
prowadzenie punktu  
pomocy  socjalnej.

1. PCK Zarząd 
Okręgowy w 
Kielcach

2. Świętokrzyski 
Bank Żywności

3. Stowarzyszenie 
ROMI

5.000,-

6.000,-

14.000,-

5.000,-

6.000,-

14.000,-

5.000,-

6.000,-

14.000,-

0,00

0,00

0,00

6. Przeciwdziałanie 
uzależnieniom   i 
patologiom 
społecznym

Wsparcie działalności 
organizacji 
pozarządowych 
realizujących zadania 
z zakresu profilaktyki   
i rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, pomocy
w rodzinie 
dysfunkcyjnej (w tym: 
poradnictwo, terapia, 
konsultacje, warsztaty,
zajęcia 
socjoterapeutyczne, 
edukacyjno – 
informacyjne, itp. 
skierowane do dzieci   
i młodzieży i dorosłych
mieszkańców miasta).

1. Stowarzyszenie 
Nauczycieli 
„Zdrowa Szkoła”

2. Klub Abstynenta
   „Nadzieja”

3. Stowarzyszenie 
Pomoc Rodzinie 
„Przystań”

25.100,-

12.040,-

19.300,-

25.100,-

12.040,-

19.300,-

25.100,-

12.040,-

19.271,97

0,00

0,00

28,03
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Wsparcie działalności 
klubów abstynenckich 
na rzecz osób z 
problemem 
alkoholowym i 
członków ich rodzin 
(m.in. spotkania 
integracyjne, 
promocja abstynencji i
trzeźwości, 
poradnictwo, 
konsultacje, itp.).

 Klub Abstynenta
   „Nadzieja”

25.000,00 25.000,00 24.996,07 3,93

Realizacja programów
profilaktyczno – 
wychowawczych w 
starachowickich 
placówkach 
oświatowych 
(programy dot. 
profilaktyki uzależnień
realizowane w 
godzinach 
pozalekcyjnych przez 
osoby posiadające 
uprawnienia w tym 
zakresie).

„Zdrowa Szkoła” 
Stowarzyszenie 
Nauczycieli w 
Starachowicach

40.000,00 40.000,00 1.945,07 38.054,93

Realizacja 
pozalekcyjnych, 
ogólnodostępnych 
zajęć z elementami 
profilaktyki 
uzależnień, 
promujących zdrowy 
styl życia wśród dzieci 
i młodzieży z zakresu 
sportu - 
organizowanych na 
terenie miasta.

1. KLIMUKS 
„Gambit”

2. KKS ASPN 
„Juventa”

3. KS „Dragon”

4. LOK  

5. SKS “Star” 1926

6. UMKS „Gracz”

7. Starachowicka 
Grupa 
Ratownictwa 
Wodnego

8. Integracja 
Akademia 
Piłkarska SKS Star 

9. KLKS „Juventa-
Kobex”

10.000,-

37.000,-

9.000,-

18.000,-

2.000,-

9.000,-

8.000,-

13.000,-

5.000,-

10.000,-

37.000,-

9.000,-

18.000,-

2.000,-

9.000,-

8.000,-

13.000,-

5.000,-

10.000,-

37.000,-

9.000,-

18.000,-

2.000,-

9.000,-

8.000,-

13.000,-

5.000,-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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10. KSSSiK 
„Wiking”

11. Stowarzyszenie
Miłośników 
Siatkówki 
„Absolwenci”

2.000,-

4.000,-

2.000,-

4.000,-

2.000,-

4.000,-

0,00

0,00

Realizacja 
pozalekcyjnych, 
ogólnodostępnych 
zajęć z elementami 
profilaktyki 
uzależnień, 
promujących zdrowy 
styl życia wśród dzieci 
i młodzieży z zakresu 
rekreacji i turystyki.

1. Fundacja 
„Kukułeczka”

2. ZHP Chorągiew 
Kielecka Hufiec 
Starachowice

3. Stowarzyszenie 
Everest

4. Katolickie 
Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnyc
h Świetlica 
„Motylkowe 
Wzgórze”

7.920,-

9.080,-

15.000,-

6.000,-

7.920,-

9.080,-

15.000,-

6.000,-

7.920,-

9.080,-

15.000,-

6.000,-

0,00

0,00

0,00

0,00

Przeciwdziałanie 
narkomanii poprzez 
prowadzenie zajęć 
socjoterapeutycznych, 
grup młodzieżowych, 
konsultacji, realizację 
programów 
profilaktyczno – 
edukacyjnych, 
kampanii 
informacyjnych dla 
dzieci, młodzieży, 
rodziców i opiekunów, 
itp.

„Zdrowa Szkoła” 
Stowarzyszenie 
Nauczycieli w 
Starachowicach

20.000,00 20.000,00 16.742,39 3.257,61

Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i 
młodzieży 
pozostających w 
okresie wakacji w 
miejscu zamieszkania.

1. KLKS „Juventa-
Kobex”

2. KKS ASPN 
„Juventa”

3. Stowarzyszenie 
Everest

4. Integracja 
Akademia 
Piłkarska SKS Star 

5. Stowarzyszenie 
Nauczycieli 
„Zdrowa Szkoła”

8.700,-

16.000,-

8.600,-

11.000,-

4.700,-

8.700,-

16.000,-

8.600,-

11.000,-

4.700,-

8.700,-

16.000,-

8.600,-

11.000,-

4.700,-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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7. Rehabilitacja 
społeczna i zawodowa
osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie placówek
wsparcia przez 
organizacje 
pozarządowe 
działające na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych, 
udzielanie pomocy 
rehabilitacyjnej, 
psychologicznej i 
terapeutycznej, 
integracja środowisk 
osób 
niepełnosprawnych.

1. Stowarzyszenie 
„Niepełnosprawni 
PLUS 
Starachowice”

2. Starachowicki 
Klub 
„Amazonek”

3. Polski Związek 
Niewidomych

4. Katolickie 
Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnyc
h Świetlica 
„Motylkowe 
Wzgórze”

5. Fundacja „Nasze
Zdrowie”

6.  Olimpiady 
Specjalne Polska – 
Świętokrzyskie

54.000,-

37.884,-

10.000,-

20.000,-

7.844,-

7.272,-

54.000,-

37.884,-

10.000,-

20.000,-

7.844,-

7.272,-

54.000,-

36.410,10

10.000,-

20.000,-

7.844,-

7.272,-

0,00

1.473,90

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie

Prowadzenie wsparcia
i terapii grupowej, 
indywidualnej dla 
osób doznających 
przemocy i 
stosujących przemoc –
organizowanych na 
terenie miasta.

1. Stowarzyszenie 
Pomoc Rodzinie 
„Przystań”

2. Stowarzyszenie 
Klub Abstynenta 
„Nadzieja”

18.000,-

5.000,-

18.000,-

5.000,-

17.882,29

5.000,-

117,71

0,00

Opracowanie i 
realizacja zajęć 
psychoedukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży 
uczących umiejętności 
społecznych z zakresu 
profilaktyki – zajęcia 
indywidualne i 
grupowe – 
organizowanych na 
terenie miasta.

„Zdrowa Szkoła”  
Stowarzyszenie 
Nauczycieli w 
Starachowicach

7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00
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Zorganizowanie 
tygodniowych 
warsztatów o 
charakterze 
edukacyjno - 
integracyjnym dla 
matek z dziećmi, 
służących rozwijaniu i 
umacnianiu więzi 
matka-dziecko, 
budowaniu relacji 
opartych na 
wzajemnym szacunku 
bez używania 
przemocy.

„Zdrowa Szkoła”  
Stowarzyszenie 
Nauczycieli w 
Starachowicach

17.000,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM: 951.240,00 932.740,00 880.328,48 51.911,52

Zestawienie 
dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku w ramach art. 19a, tzw. małych grantów 

Lp. Nazwa zadania Nazwa
organizacji

pozarządowej

Kwota
wnioskowanej

dotacji

Kwota
przekazanej

dotacji

Kwota
wykorzystanej

dotacji

Kwota zwrotu
niewykorzystanej

dotacji
1. Promocja i 

organizacja 
wolontariatu

„Jesteśmy Gotowi
– Harcerska

Służba”

Związek
Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew

Kielecka, Hufiec
Starachowice 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

2. Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 
i patologiom 
społecznym

„Przystanek:
Starachowice –
Życzmy sobie

zdrowia”

Stowarzyszenie
„Między

Wierszami”

7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00

3. Kultura fizyczna 
i sport

„Przygotowanie
reprezentantów
Szymanowski

Triathlon Team do
imprez

mistrzowskich i
Grand Prix

Polski”

Szymanowski
Triathlon Team

3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00
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4. Kultura fizyczna 
i sport

„Przygotowanie
reprezentantów
Szymanowski

Triathlon Team do
imprez

mistrzowskich”

Szymanowski
Triathlon Team

4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

RAZEM: 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00

Współpraca Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi 
o charakterze pozafinansowym

W 2020 roku organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Starachowice oprócz wsparcia
finansowego,  mogły  także  liczyć  ze  strony  samorządu  na  współpracę  pozafinansową  na  różnych
płaszczyznach, m.in. poprzez:

Udzielanie,  w  miarę  możliwości,  wsparcia  technicznego,  organizacyjnego  i  merytorycznego
w szczególności poradnictwa i doradztwa.

W 2020 roku w Polsce ogłoszony został  stan zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią
koronawirusa  SARS-CoV-2.  Wprowadzone  wówczas  obostrzenia  i  ograniczenia  dotyczące  życia
społecznego  postawiły  pod  znakiem  zapytania  realizację  wielu  zadań  publicznych  realizowanych
przy wsparciu środków z budżetu Gminy Starachowice.

Negatywny  wpływ  epidemii  COVID-19  oraz  wprowadzonych  obostrzeń  w  życiu  społecznym
i gospodarczym przełożył się na aktywność organizacji pozarządowych oraz mniejsze możliwości realizacji
przez nie zadań publicznych. 

Organizacje musiały zawiesić część działań, straciły źródła finansowania, a także nie miały kontaktu
z  odbiorcami.  Zawieszenie  większości  działań dotyczyło  częściej  organizacji  zajmujących się  rozwojem
lokalnym,  kulturą  i  sztuką  oraz  sportem  i  turystyką  oraz  działających  wyłącznie  społecznie  -  nie
posiadających  płatnych  pracowników  i  współpracowników.  Dla  wielu  organizacji  pandemia  stała  się
impulsem do przeniesienia  swoich  działań  do  internetu.  W czasie  pandemii  organizacje  zmuszone  były
dostosować swoją działalność do panujących obostrzeń epidemiologicznych. 

Z  powodu  trudności  w  realizacji  zadań  publicznych  Prezydent  Miasta  Starachowice  starał  się
wspierać  lokalne  organizacje  pozarządowe,  które  decydowały się  na  podpisywanie  aneksów do  swoich
umów dotacyjnych i umieszczania w nich zapisów o przesunięciach finansowych na inne niż planowane
działania  oraz  przedsięwzięcia.  Część  organizacji  zmuszona  była  również  do  składania  wniosku
o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.  Takie porozumienia były podpisywane z uwagi na aktualną
sytuację w kraju związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVId-19, liczne
ograniczenia  związane  z  zachowaniem  bezpieczeństwa  i  zapobieganiem  rozprzestrzeniania  się  wirusa
oraz wnioskiem Zleceniobiorcy. Gmina Starachowice podpisała dwa takie porozumienia.

Merytoryczny  Referat  Urzędu  Miejskiego  pomagał  organizacjom  pozarządowym  w  znalezieniu
najkorzystniejszych  rozwiązań,  korygowaniu  kosztorysów  i  harmonogramów  oraz  aneksowaniu  umów.
Do  Gminy Starachowice  wpłynęło  19  wniosków od  organizacji  pozarządowych  z  prośbą  o  podpisanie
aneksów do umów. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

W niektórych przypadkach organizacje pozarządowe były zmuszone do rezygnacji z części działań
zaplanowanych w ramach  zadania.  Rezygnacja  z  działań  skutkowała  zwrotami  niewykorzystanej  kwoty
dotacji do gminnego budżetu. 

Z  powodu  panującej  epidemii  i  licznymi  obostrzeniami  związanymi  z  organizacją  wypoczynku
dzieci i młodzieży, Gmina Starachowice zrezygnowała po konsultacjach ze starachowickimi organizacjami
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pozarządowymi ze wsparcia tej formy wypoczynku. Wspólnie uznano, że w takich warunkach nie będzie
możliwa  właściwa  realizacja  takich  zadań.  Kwota  jaką  Gmina  planowała  przeznaczyć  na  organizację
obozów rekreacyjno - sportowych to 149.000,00 zł.

W  ramach  szerokiej  polityki  informacyjnej  na  stronie  miejskiego  portalu  internetowego
www.starachowice.eu,  zamieszczano  informacje  istotne  dla  podmiotów  sfery  pozarządowej.  Informacje
dotyczyły m.in. możliwości uzyskania wsparcia finansowego z innych źródeł niż budżet miasta. 

Upowszechniano działania i inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe. Wskazywano
najważniejsze uregulowania prawne oraz odnośniki do stron zawierających zagadnienia związane z sektorem
pozarządowym. 

Zachęcano  mieszkańców  miasta  do  przekazywania  1%  z  podatku  dochodowego  na  rzecz
starachowickich organizacji pożytku publicznego. 

Współpraca  Gminy  Starachowice  z  organizacjami  polegała  również  m.in.  na  nieodpłatnym
udostępnianiu,  w  miarę  możliwości,  pomieszczeń  Urzędu  Miejskiego  tj..  sal  konferencyjnych,  sali
„Olimpia”, samochodu służbowego Urzędu Miejskiego, obiektów Gminy Starachowice m.in. pomieszczeń
w  Galerii  Handlowej  Skałka,  Miejskiej  Hali  Sportowej,  Krytej  Pływalni,  Stadionu  Miejskiego  wraz
z boiskami. 

Konsultowanie  z  organizacjami  projektów  aktów  prawa  miejscowego  stanowionych  przez  Radę
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zgodnie z postanowieniami Uchwały
Nr XI/8/2010 Rady Miejskiej  w Starachowicach z dnia 24 września 2010 r.  w sprawie konsultowania
z radami 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.

Gminna  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego funkcjonuje  od  2015 r.  Obecnie  jest  to  już  III
kadencja Rady, której skład powołał Prezydent Miasta Starachowice Zarządzeniem Nr 240/2020 z dnia 5
czerwca 2020 r. Rada została powołana na okres 3 lat.

Gmina  Starachowice  w  2020  roku  skierowała  do  zaopiniowania  7  projektów  aktów  prawa
miejscowego:

 projekt  Zarządzenia  w  sprawie:  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań

publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom

i patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji społecznej

i zawodowej osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu oraz przeciwdziałania

przemocy  w  rodzinie  zleconych  przez  Gminę  organizacjom  pozarządowym  i  innym  podmiotom

w 2020 roku;            

 projekt  uchwały w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XIV/9/2019  Rady  Miejskiej

w  Starachowicach z  dnia  29  listopada  2019  r.,  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Starachowice

na  2020  roku  wraz  z  Załącznikiem Nr  1  –  Ramowym  Planem Finansowania  zadań  GPPiRPA

na 2020 roku;

 projekt  uchwały w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XIV/10/2019  Rady  Miejskiej

w  Starachowicach z  dnia  29  listopada  2019  r.,  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  Gminnego

Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  terenie  Gminy  Starachowice  na  lata  2020-2023

wraz z Załącznikiem Nr 1 – Ramowy Plan Finansowania zadań GPPN na 2020 roku;
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 projekt  Zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Starachowice  w sprawie ogłoszenia  otwartego  konkursu

ofert  na  realizację  zadań  publicznych  z  zakresu przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom

społecznym zleconych przez Gminę organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2020 roku –

letni wypoczynek;

 projekt  Uchwały  Rady  Miejskiej  w  Starachowicach  w  sprawie  przyjęcia  rocznego  programu

współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których

mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie na rok 2021;

 projekt Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie przyjęcia do realizacji   Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  terenie Gminy Starachowice

na 2021 rok z załącznikami tj:

1) Gminny  Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

2)  ramowy  plan  finansowania  zadań  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych na 2021  rok;

 projekt  Uchwały  Rady  Miejskiej  w  Starachowicach  w  sprawie:  zmiany  uchwały

nr XIV/10/2019  Rady  Miejskiej   w  Starachowicach z  dnia 29 listopada  2019 r.,  w sprawie

przyjęcia   do   realizacji  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  terenie  Gminy

Starachowice  na lata 2020-2023, wraz z załącznikiem ramowy plan finansowania zadań Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego każdorazowo po konsultacji projektu w terminie
14 dni od otrzymania projektu dokumentu sporządzała protokół oraz przesyłała swoją opinię Prezydentowi
Miasta. Na podstawie przekazanych stanowisk Rady, Prezydent podejmował ostateczna decyzję.                  

Tworzenie  w  miarę  potrzeb  przez  organy  Gminy  wspólnych  zespołów  o  charakterze  doradczym
i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów Gminy:

W  2020  roku  Gmina  Starachowice  współpracowała  ze  Starachowicką  Radą  Seniorów
oraz z utworzonymi w 2015 r.: Gminną Radą Sportu oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego.
Są  to  organy  opiniodawcze  i  doradcze  Gminy  Starachowice  w  zakresach  ujętych  w  ustawie  z  dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Prowadzenie  wspólnych  przedsięwzięć,  np.  organizacja  imprez  kulturalno  –  oświatowych,
profilaktycznych, promocyjnych dotyczących Gminy:

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi polegała na pomocy przy organizacji różnych 
imprez skierowanych do mieszkańców naszego miasta, m.in.: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) 
współpracował przy organizacji: 
● Mistrzostw Polski w Kickbixingu, 
● 5 turniejach siatkarskich, 
● 4 turniejach szachowych,
● 2 imprezach biegowych. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (od 1 stycznia 2021 r. Centrum Usług Społecznych) współpracowało z
organizacjami pozarządowymi przy realizacji następujących działań: 

● dożywianie  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa  2014-2020  we  współpracy
ze Stowarzyszeniem ROMI oraz Korpusem Armii Zbawienia;
● gorący posiłek we współpracy ze Stołówką Caritas;
● w  ramach  akcji  „Wyprawka  dla  żaka”-  wyprawaka  szkolna.  „Czerwona  Gwiazdka”-  paczki
ze słodyczami , „Mikołaj z PCK”- paczki ze słodyczami, pomoc żywnościowa dla potrzebujących-paczki
na Boże Narodzenie -  współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem;
● w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie współpraca ze Stowarzyszeniem Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”;
● w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie współpraca ze Stowarzyszeniem Pomoc Rodzinie „Przystań”;
● dowóz posiłków dla osób potrzebujących w związku z I Lockdown COVID-19 współpraca ze Spółdzielnią
Socjalną  „Agawa”.  Codzienny  dowóz  105  ciepłych  posiłków  od  06.05.2020  do  31.07.2020.  -  pomoc
pozafinansowa;
● współrealizacja partnerska ze Stowarzyszeniem „Perłowa” projekt STAR.Pokolenia w ramach XII edycji
Programu  Seniorzy w  Akcji  –  projekt  międzypokoleniowy promujący dziedzictwo  lokalne  Starachowic
oraz współpracę seniorów z młodzieżą i dziećmi;
● współrealizacja  (od  15  września  2020  r.)  ze  Stowarzyszeniem Nauczycieli  Zdrowa  Szkoła  Projektu
„Pre Asperger ad Astra” w ramach XIII edycji programu Seniorzy w Akcji. - projekt międzypokoleniowy
promujący  samopomoc  dla  środowiska lokalnego  Starachowic  w  zakresie  diagnozowania  i  stosowania
działań interwencyjnych dla osób i środowisk z Zespołem Aspergera oraz współpracę seniorów z młodzieżą
i dziećmi oraz ich rodzicami.

Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie
z innych źródeł:

W 2020 roku o rekomendację nie wystąpiła żadna organizacja. 
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Informacja dot. sposobu oceny realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
(pkt X programu)

1.  Prezydent  dokonuje  kontroli  i  oceny  realizacji  zadań  zleconych  organizacjom i  innym podmiotom
na zasadach określonych w ustawie.

W 2020 roku przeprowadzono 10 kontroli zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
zgodnie z podpisanymi umowami w 2020 r.

2.   Do oceny realizacji programu ustala się następujące wskaźniki:
a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert:

2 konkursy ofert,
b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert:

93 oferty,
c) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych:

73 umowy
d) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy

4 umowy,
e) liczba umów które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn niezależnych od Gminy,

3 umowy,
f)  wielkość wkładu finansowego i  pozafinansowego wniesionego przez  organizację w realizację zadań
publicznych:

wkład finansowy:  285.485,63 zł
wkład osobowy   : 204.882,50 zł

h) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje:
1 oferta,

i) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych z organizacjami
pozarządowymi za pośrednictwem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starachowicach:

7 projektów

 
Biorąc pod uwagę powyższe wskaźniki i sytuację epidemiczną panującą w Polsce, ubiegłoroczną

współpracę  pomiędzy organizacjami  pozarządowymi  a  Gminą  Starachowice  należy  ocenić  pozytywnie.

PREZYDENT MIASTA
    STARACHOWICE

      /-/
        Marek Materek
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