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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 IX/9/2020 Rady Miejskiej

w Starachowicach z dnia 27 listopada 2020 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 2021, 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  2021,  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
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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,

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  2021  roku  Gmina  Starachowice  ogłosiła  4 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,

3



6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

8. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

9. promocji poprzez sport.

Organizacje pozarządowe złożyły w otwartych konkursach ofert łącznie 103 oferty w tym 1 ofertę

wspólną. Podpisane zostały 74 umowy, 29 oferentom nie przyznano dofinansowania. 

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 3 1

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

9 8 1

Przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

22 15 7

Przeciwdziałanie przemocy           
w rodzinie

5 3 2

Kultura 15 10 5

Kultura fizyczna i sport 27 18 9

Turystyka 2 2 0

II Promocja miasta poprzez sport 1 1 0

III Przeciwdziałanie uzależnieniom i 
patologiom społecznym

14 10 4

IV Promocja miasta poprzez sport 1 1 0

                                              SUMA: 103 74 29
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 W otwartych konkursach ofert, stowarzyszenia,  z którymi Gmina Starachowice podpisała umowy

złożyły  zapotrzebowanie  na  kwotę:  2.104.482,00 zł (słownie:  dwa  miliony sto  cztery tysiące  czterysta

osiemdziesiąt dwa złote 00/100).

Na  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi  o  charakterze  finansowym Gmina  Starachowice

zaplanowała kwotę:  1.594.500,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset

złotych 00/100). 

Łączna  kwota,  jaką  Gmina  Starachowice  przyznała  organizacjom  pozarządowym  w  2021  roku

w  otwartych  konkursach  ofert  wyniosła:  1.377.380,00 zł (słownie:  jeden  milion  trzysta  siedemdziesiąt

siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100). 

W trybie art.  19a Gmina  Starachowice  łącznie  przyznała  organizacjom  pozarządowym  kwotę

w wysokości: 47.400,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta złotych 00/100).

Ogólna  kwota  jaką  Gmina  Starachowice  przyznała organizacjom pozarządowym  w 2021  roku

wyniosła:  1.424.780,00 zł (słownie:  jeden  milion  czterysta  dwadzieścia  cztery  tysiące  siedemset

osiemdziesiąt złotych 00/100).

Ogółem Gmina Starachowice podpisała 82 umowy z organizacjami pozarządowymi (w tym 8 umów

w trybie pozakonkursowym - art.  19a ustawy) i zgodnie z ich zapisami  przekazała organizacjom kwotę

1.424.780,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych

00/100).
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Zestawienie środków finansowych dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert

w 2021 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

otwartych
konkursach

ofert

Kwota
przekazana

organizacjom,
wynikająca  z
podpisanych

umów 

Kwota
wykorzystana

przez
organizacje

I
Ochrona i 
promocja zdrowia

25.000,00 41.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

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

25.000,00 36.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Działalność na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych

145.000,00 244.690,00 145.000,00 145.000,00 144.582,95

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym

315.000,00 506.074,00 270.000,00 270.000,00 258.649,73

Przeciwdziałanie 
przemocy w 
rodzinie

47.500,00 36.380,00 30.500,00 30.500,00 30.330,97

Kultura 58.000,00 111.858,00 58.000,00 58.000,00 57.315,66

Kultura fizyczna i 
sport

328.000,00 591.600,00 328.000,00 328.000,00 328.000,00

Turystyka 12.000,00 14.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

II
Promocja miasta 
poprzez sport

90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

III
Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym

259.000,00 272.880,00 233.880,00 233.880,00 233.880,00

IV Promocja miasta 
poprzez sport

160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

                                         
                                       SUMA: 1.464.500,00 2.104.482,00 1.377.380,00 1.377.380,00 1.364.759,31
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Różnica pomiędzy kwotą przekazaną organizacjom pozarządowym a wykorzystaną w wysokości

12.620,69 zł (słownie:  dwanaście  tysięcy  sześćset  dwadzieścia  złotych  69/100)  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 2021 roku

Lp. Zakres zadań publicznych
realizowanych w ramach

umowy

Kwota
wnioskowana

przez
organizacje

Kwota
przyznana

organizacjom

Kwota
przekazana

organizacjom

Kwota
wykorzystana

przez organizacje

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym

17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00

2. Kultura fizyczna i sport 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

                                       SUMA: 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00

Wysokość  wkładu  własnego  (finansowego  i  osobowego),  jaki  organizacje  pozarządowe  wniosły

w realizację zadań zleconych przez Gminę Starachowice w 2021 roku w procedurze otwartych konkursów

ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a) wyniosła:  827.291,90 zł   (słownie: osiemset dwadzieścia

siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 90/100).
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Zestawienie 

dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku w ramach otwartych konkursów ofert na

wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie:  kultury, kultury fizycznej

i  sportu,  turystyki,  promocji  miasta  poprzez  sport,  ochrony  i  promocji  zdrowia,  pomocy  społecznej,

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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
poprzez organizację

warsztatów oraz zajęć
tematycznych  

1. Stowarzyszenie 
Mieszkańców 
Osiedla Orłowo 

2. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

3. Stowarzyszenie 
Klub Seniora „Złota 
Majówka” 

10.000,-

2.000,-

3.000,-

10.000,-

2.000,-

3.000,-

10.000,-

2.000,-

3.000,-

0,-

0,-

0,-

Organizacja wydarzeń
kulturalnych,

koncertów oraz
festiwali promujących
Gminę Starachowice  

4. Fundacja 
Kukułeczka

5. Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 
Chorągiew Kielecka
Hufiec Starachowice

6. Stowarzyszenie 
Promocji Talentów 
przy Młodzieżowym
Domu Kultury 

23.000,-

5.000,-

2.000,-

23.000,-

5.000,-

2.000,-

23.000,-

5.000,-

2.000,-

0,-

0,-

0,-

Promowanie wartości
edukacyjnych,
patriotycznych,

historycznych, tradycji
oraz tożsamości
lokalnej poprzez

organizację
konferencji, pikników,
konkursów, turniejów
wiedzy oraz udział 

w festiwalach i
przeglądach

7. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

8. Fundacja 
Kukułeczka

9. Stowarzyszenie 
Aktywności 
Społecznej 
EVEREST

10. Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 
Chorągiew Kielecka
Hufiec Starachowice

3.500,-

5.000,-

2.000,-

2.500,-

3.500,-

5.000,-

2.000,-

2.500,-

3.500,-

4.315,66

2.000,-

2.500,-

0,-

684,34

0,-

0,-
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2. Kultura fizyczna
 i sport

Prowadzenie
szkolenia sportowego

dzieci i młodzieży
biorących udział we
współzawodnictwie

sportowym w
koszykówce, piłce

nożnej
 i siatkówce  

11. Stowarzyszenie 
Miłośników 
Siatkówki 
ABSOLWENCI 

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

13. Integracyjna 
Akademia Piłkarska 
SKS Star 
Starachowice 

14. Uczniowski 
Międzyszkolny 
Klub Sportowy 
„Gracz” 

15. BASKET 
Starachowice

14.000,-

110.000,-

70.000,-

20.000,-

6.000,-

14.000,-

110.000,-

70.000,-

20.000,-

6.000,-

14.000,-

110.000,-

70.000,-

20.000,-

6.000,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

Prowadzenie
szkolenia sportowego

dzieci i młodzieży
 w sportach walki 

16. Klub Sportowy 
„Dragon” 

30.000,- 30.000,- 30.000,- 0,-

Prowadzenie
szkolenia sportowego

dzieci i młodzieży
 w lekkiej atletyce,

pływaniu
 i strzelectwie

sportowym

17. Katolicki 
Ludowy Klub 
Sportowy 
JUVENTA KOBEX 

30.000,- 30.000,- 30.000,- 0,-

Prowadzenie
szkolenia sportowego

dzieci i młodzieży
 w innych

dyscyplinach sportu

18. Klub Sportowy 
Sportów Siłowych i 
Kulturystyki 
„Wiking” 

19. Starachowicka 
Grupa Ratownictwa 
Wodnego

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

3.500,-

6.000,-

7.000,-

3.500,-

6.000,-

7.000,-

3.500,-

6.000,-

7.000,-

0,-

0,-

0,-
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21. Szymanowski 
Triathlon Team

3.500,- 3.500,- 3.500,- 0,-

Udział reprezentantów
 w starachowickich
klubów sportowych 

w seniorskich
rozgrywkach ligowych
lub w zawodach rangi

ogólnopolskiej
 i międzynarodowej 
w kategorii seniorów

22. Klub Sportowy 
Sportów Siłowych i 
Kulturystyki 
„Wiking”

23. Szymanowski 
Triathlon Team

24. Osiedlowy Klub 
Sportowy INSTAL 
Michałów

5.500,-

4.000,-

2.500,-

5.500,-

4.000,-

2.500,-

5.500,-

4.000,-

2.500,-

0,-

0,-

0,-

Organizacja imprez
sportowych

promujących Gminę
Starachowice

25. Klub Sportowy 
„Dragon” 

26. Katolicki 
Ludowy Klub 
Sportowy 
JUVENTA KOBEX 

27. Liga Obrony 
Kraju 

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

4.500,-

3.000,-

5.000,-

3.500,-

4.500,-

3.000,-

5.000,-

3.500,-

4.500,-

3.000,-

5.000,-

3.500,-

0,-

0,-

0,-

0,-

3. Turystyka

Organizacja imprez
turystyczno –

krajoznawczych
adresowanych do

różnych grup
wiekowych 

29. Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 
Chorągiew Kielecka
Hufiec Starachowice

30. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

10.000,-

2.000,-

10.000,-

2.000,-

10.000,-

2.000,-

0,-

0,-

4. Promocja miasta
poprzez sport

Promocja miasta
Starachowice poprzez

szkolenie sportowe
 i udział w piłkarskich
rozgrywkach ligowych
 w kategorii seniorów 

31. Miejski Klub 
Sportowy „STAR”

90.000,- 90.000,- 90.000,- 0,-

Promocja miasta
Starachowice poprzez

szkolenie sportowe

32. Miejski Klub 
Sportowy „STAR” 

160.000,- 160.000,- 160.000,- 0,-
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 i udział w piłkarskich
rozgrywkach ligowych
 w kategorii seniorów 

5. 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. 

33. PCK Zarząd 
Okręgowy w 
Kielcach

34. Starachowicka 
Grupa Ratownictwa 
Wodnego

35. Stowarzyszenie 
Everest/ ZHP 
Chorągiew Kielecka
Hufiec Starachowice

3.000,-

14.000,-

8.000,-

3.000,-

14.000,-

8.000,-

3.000,-

14.000,-

8.000,-

0,-

0,-

0,-

6. 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.

36. PCK Zarząd 
Okręgowy w 
Kielcach

37. Świętokrzyski 
Bank Żywności

38. Stowarzyszenie 
ROMI

6.000,-

5.000,-

14.000,-

6.000,-

5.000,-

14.000,-

6.000,-

5.000,-

14.000,-

0,-

0,-

0,-

7. Przeciwdziałanie
uzależnieniom 

i patologiom
społecznym

Wsparcie działalności
organizacji

pozarządowych oraz
klubów abstynenckich

na rzecz osób
 z problemem

alkoholowym i
członków ich rodzin.

39. Stowarzyszenie 
Nauczycieli 
„Zdrowa Szkoła”

40. Klub Abstynenta
   „Nadzieja”

41. Stowarzyszenie 
Pomoc Rodzinie 
„Przystań”

19.000,-

35.000,-

15.000,-

19.000,-

35.000,-

15.000,-

19.000,-

35.000,-

14.924,31

0,-

0,-

75,69

Realizacja programów
profilaktyczno–

wychowawczych w
starachowickich

placówkach

42. Stowarzyszenie 
Nauczycieli 
„Zdrowa Szkoła”

26.000,- 26.000,- 15.890,42 10.109,58
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oświatowych
(programy dot.

profilaktyki uzależnień
realizowane 
w godzinach

pozalekcyjnych przez
osoby posiadające
uprawnienia w tym

zakresie).

Realizacja zajęć
promujących zdrowy

styl życia wśród dzieci 
i młodzieży z zakresu

sportu, rekreacji i
turystyki z elementami
profilaktyki uzależnień

i działań
animacyjnych na

obszarach
zagrożonych

wykluczeniem
społecznym.

43. KKS ASPN 
„Juventa”

44. KLKS „Juventa-
Kobex”

45. Stowarzyszenie 
Miłośników 
Siatkówki 
„Absolwenci”

46. Fundacja 
„Kukułeczka” 

47. LOK 

48. Integracja 
Akademia Piłkarska 
SKS Star 

49. UMKS „Gracz”

50. KS „Dragon”

51. KLIMUKS 
„Gambit”

52. Starachowicka 
Grupa Ratownictwa 
Wodnego

40.000,-

13.000,-

8.000,-

12.000,-

28.000,-

20.000,-

8.000,-

8.000,-

7.000,-

11.000,-

40.000,-

13.000,-

8.000,-

12.000,-

28.000,-

20.000,-

8.000,-

8.000,-

7.000,-

11.000,-

40.000,-

13.000,-

8.000,-

10.835,-

28.000,-

20.000,-

8.000,-

8.000,-

7.000,-

11.000,-

0,-

0,-

0,-

1.165,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

Przeciwdziałanie
narkomanii poprzez
prowadzenie zajęć

socjoterapeutycznych,
grup młodzieżowych,
konsultacji, realizację

programów
profilaktyczno –
edukacyjnych,

kampanii
informacyjnych dla
dzieci, młodzieży,

rodziców i opiekunów,
itp.

53. Stowarzyszenie 
Nauczycieli 
„Zdrowa Szkoła”

20.000,- 20.000,- 20.000,- 0,-
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Zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci 

i młodzieży
pozostających 

w okresie wakacji 
w miejscu

zamieszkania,
organizacja półkolonii

letnich.

54. Fundacja 
„Kukułeczka”

55. Stowarzyszenie 
Promocji Talentów

56. ZHP

57. KLKS „Juventa-
Kobex”

58. Stowarzyszenie 
Aktywności 
Społecznej 
EVEREST

25.760,-

11.000,-

13.720,-

14.400,-

20.000,-

25.760,-

11.000,-

13.720,-

14.400,-

20.000,-

25.760,-

11.000,-

13.720,-

14.400,-

20.000,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

Organizacja
integracyjnych

półkolonii letnich dla
dzieci

 i młodzieży z rodzin
imigrantów

zamieszkałych na
terenie Gminy
Starachowice.

59. Fundacja 
„Kukułeczka”

24.000,- 24.000,- 24.000,- 0,-

Dofinansowanie
obozów rekreacyjno –

sportowych
 z elementami
profilaktyki
uzależnień,

promujących zdrowy
styl życia wśród dzieci 
i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych,
organizowanych w

okresie wakacji.

60. KKS ASPN 
„Juventa”

61. UMKS „Gracz”

62. ZHP

63. Fundacja „Nasze
Zdrowie”

55.000,-

19.000,-

32.800,-

18.200,-

55.000,-

19.000,-

32.800,-

18.200,-

55.000,-

19.000,-

32.800,-

18.200,-

0,-

0,-

0,-

0,-

8. Działalność na rzecz
osób

niepełnosprawnych

Prowadzenie
placówek wsparcia
przez organizacje

pozarządowe
działające na rzecz

osób
niepełnosprawnych,
udzielanie pomocy
rehabilitacyjnej,
psychologicznej i
terapeutycznej,

integracja środowisk

64. Stowarzyszenie 
„Niepełnosprawni 
PLUS 
Starachowice”

65. Starachowicki 
Klub 
„Amazonek”

66. Olimpiady 
Specjalne Polska – 
Świętokrzyskie

56.000,-

40.000,-

7.000,-

56.000,-

40.000,-

7.000,-

56.000,-

40.000,-

6.582,95

0,-

0,-

417,05
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osób
niepełnosprawnych. 67. Fundacja „Nasze

Zdrowie”

68. Katolickie 
Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych 
Świetlica 
„Motylkowe 
Wzgórze”

69.  Fundacja „Nova
Cogito”

70. ZHP Chorągiew 
Kielecka Hufiec 
Starachowice

71. Fundacja 
„Megamocni”

7.000,-

18.000,-

10.000,-

2.000,-

5.000,-

7.000,-

18.000,-

10.000,-

2.000,-

5.000,-

7.000,-

18.000,-

10.000,-

2.000,-

5.000,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

9. Przeciwdziałanie
przemocy 
w rodzinie

Prowadzenie wsparcia
i terapii grupowej,
indywidualnej dla
osób doznających

przemocy
 i stosujących przemoc
– organizowanych na

terenie miasta.

72. Stowarzyszenie 
Pomoc Rodzinie 
„Przystań”

73. Stowarzyszenie 
Klub Abstynenta 
„Nadzieja”

20.000,-

3.000,-

20.000,-

3.000,-

19.830,97

3.000,-

169,03

0,-

Opracowanie 
i realizacja zajęć

psychoedukacyjnych z
zakresu profilaktyki

dla dzieci
 i młodzieży - zajęcia

indywidualne 
i grupowe kształcące

umiejętności społeczne
– organizowane na

terenie miasta.

74. Stowarzyszenie 
Nauczycieli 
„Zdrowa Szkoła”

7.500,- 7.500,- 7.500,- 0,-

RAZEM: 1.377.380,00 1.377.380,00 1.364.759,31 12.620,69

14



Zestawienie 
dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w 2021 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.

Przeciwdziałanie
uzależnieniom 

i patologiom
społecznym

Wakacje w mieście
z Gambitem

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

10.000,- 10.000,- 10.000,- 0,-

2. Udane wakacje w
mieście

2. „Zdrowa Szkoła” 
Stowarzyszenie 
Nauczycieli w 
Starachowicach

7.400,- 7.400,- 7.400,- 0,-

3.

Kultura fizyczna
 i sport

Ogólnopolski
turniej Karate
Bushi-Do Cup

2021

3. SENSHI 
Starachowicki Klub 
Karate Kyokushin

5.000,- 5.000,- 5.000,- 0,-

4. Turnieje piłkarskie
JUVENTA

HOLIDAYS CUP
2021

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

4.000,- 4.000,- 4.000,- 0,-

5. Ring sukcesów 5. Starachowicki Klub
Sportowy STAR 1926

5.000,- 5.000,- 5.000,- 0,-

6. Płyniemy na
mistrzostwa

6. Starachowicki Klub
Pływacki „Barakuda”

5.000,- 5.000,- 5.000,- 0,-

7. Lekkoatletyczna
kadra czeka

7. Katolicki Ludowy 
Klub Sportowy 
„Juventa-Kobex”

6.000,- 6.000,- 6.000,- 0,-

8. Starachowiccy
Wikingowie
zwyciężają

skandynawskich
Wikingów

8. Klub Sportowy 
Sportów Siłowych 
i Kulturystyki 
„Wiking”

5.000,- 5.000,- 5.000,- 0,-

RAZEM: 47.400,00 47.400,00 47.400,00 0,00

15



Współpraca Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi 
o charakterze pozafinansowym

W 2021 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.

Rok 2021 to kolejny rok pandemii w Polsce, która mocno wpłynęła na funkcjonowanie organizacji

pozarządowych. Pandemia koronawirusa kolejny rok kształtowała warunki funkcjonowania nas wszystkich,

a w tym również przedstawicieli trzeciego sektora. Sytuacja stowarzyszeń i  fundacji, podobnie jak całego

polskiego społeczeństwa, zmieniała się w zależności od poziomu zachorowań i obowiązujących obostrzeń.

Przedstawiciele NGO na każdym kroku podkreślali, że niezwykle trudno im było zrealizować plany,

utrzymać  kontakt  z odbiorcami  czy  dostosować  swoje  działania  do  obowiązujących  obostrzeń.  Część

organizacji przekwalifikowała profil swoich działań i dostosowała je do sytuacji zmieniając np. ich formę na

zdalną.  Jednocześnie  jednak  wciąż  nie  brakowało  stowarzyszeń,  które  były  zmuszone  zawiesić  swoją

działalność statutową. 

Najczęstszą  przyczyną  zawieszenia  aktywności  stowarzyszeń  i fundacji  był  utrudniony  lub

niemożliwy bezpośredni kontakt z odbiorcami działań. Wśród organizacji, które zaprzestały działań z tego

powodu były zarówno te, których dotknęły konsekwencje obostrzeń, jak i te, które same postanowiły nie

narażać swoich odbiorców na niebezpieczeństwo kontaktu z wirusem Covid-19. 

Drugim  powodem  zawieszenia  działań  było  powiązanie  działań  organizacji  z funkcjonowaniem

instytucji  (np.  szkół,  przychodni  czy  bibliotek),  które  w trakcie  pandemii  były  zamknięte  lub  działały

w ograniczonym zakresie. 

Liderzy  organizacji  musieli  nakłaniać  współpracujące  z nimi  instytucje  do  podjęcia  lub

kontynuowania działań lub ograniczać część działań z powodu ograniczeń w działaniu instytucji.

Warto podkreślić, iż poziom aktywności organizacji w dobie pandemii jest w dużej mierze związany

z tym, w jakim stopniu jest ona w stanie przenieść swoje działania do internetu. 

Organizacje  pozarządowe  w  tych  trudnych  czasach  wspierane  były  przez  Gminę  Starachowice.

Mogły one  liczyć  zarówno na  wsparcie  finansowe  jak  i  pozafinansowe.  Władze  samorządowe  naszego

miasta  wychodziły  naprzeciw  oczekiwaniom  organizacji  pozarządowych  i  nie  komplikowały  procedur

przyznawania środków finansowych. Zasady obowiązujące przy uzyskiwaniu dotacji były jasne i klarowne.

Czas  oczekiwania  na  decyzję  o  przyznaniu  wsparcia  na  realizację  zadań  publicznego  był  krótki,

a organizacje po złożeniu dokumentów aktualizacyjnych mogły liczyć na niezwłoczne podpisywanie umów

dotacyjnych i przekazywanie środków finansowych. 

Rok  2021  nie  należał  do  najłatwiejszych  dla  organizacji  pozarządowych  realizujących  zadania

publiczne  z  zakresu  działania  określonego  w  swoich  statutach.  Szczególnie  dotyczyło  to  organizacji
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pozarządowych działających w sferze kultury oraz wspierania i upowszechniania sportu. Liczne obostrzenia,

ograniczenia czy nawet zakazy niejednokrotnie uniemożliwiały realizację w pełni zaplanowanych zadań. 

Gmina Starachowice na każdym kroku starała się jednak wspierać nasze organizacje pozarządowe

poprzez  przyznawanie  wsparcia  finansowego  w  formie  dotacji,  a  także  poprzez  wsparcie  techniczne

i  organizacyjne  przy  licznych  eventach  czy  przedsięwzięciach.  W  miarę  możliwości  finansowych

i personalnych wspólnymi siłami udało się realizować te inicjatywy. Tak było również w poprzednim roku,

który pomimo wszelkich przeciwności należy określić jako kolejny rok znakomitej współpracy Gminy ze

starachowickimi NGO.

W  opinii  wielu  organizacji  pozarządowych  i  środowiska  stowarzyszeń  szczególnie  trudny  los

przeżywały NGO działające w zakresie kultury. Starachowickie organizacje radziły sobie jednak w realizacji

zadań i wspólnie udało się zrealizować wiele ciekawych pomysłów.

Gmina Starachowice wspierała wszelkie innowacyjne działania i pomysły rodzące się w głowach

zarządów  naszych  organizacji.  Dotyczyły  one  również  okresu  wakacyjnego.  Poza  półkoloniami  dla

emigrantów czy warsztatami dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym na najmłodszych czekały również

atrakcje związane z promowaniem aktywnego stylu życia.  Wspierane już od lat przez Gminę Starachowice

inicjatywy wakacyjne to różnorodne zajęcia dla grupy dzieci i młodzieży  pozostającej w mieście w okresie

letnim, a także obozy wyjazdowe na terenie całego kraju. 

Zajęcia  świetlicowe  czy  atrakcje  na  świeżym  powietrzu  uwzględniały  potrzeby osób,  które  po

długim okresie bez kontaktów z rówieśnikami spowodowanym zajęciami szkolnymi online mieli problemy

z adaptacją z grupą rówieśniczą i brakiem kontaktu z autorytetami. 

Poza sferą kultury w czasach pandemii trudny los spotkał również kluby sportowe. Mniejsza liczba

imprez sportowych, ograniczenia w zajęciach treningowych czy inne problemy związane z prowadzeniem

szkolenia sportowego nie sprzyjały rozwojowi sportu. W tych trudnych warunkach dzięki wsparciu Gminy

Starachowice udało się jednak osiągnąć również znaczące sukcesy sportowe. 

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. 

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.
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Gmina  Starachowice  w  2021  roku  skierowała  do  zaopiniowania  11  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 2021 roku,

 projekt uchwały w sprawie: 

zmiany  Uchwały  Nr  IX/11/2020  Rady  Miejskiej  w  Starachowicach  z  dnia  27  listopada  2020  r.

w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych terenie Gminy Starachowice na 2021 rok, z załącznikiem: Załącznik Nr 1 – Ramowy Plan

Finansowania zadań GPPiRPA na 2021 r.

 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,  z  załącznikiem:  Załącznik  Nr 1 – Ramowy Plan Finansowania zadań

GPPN na 2021 r.

 projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice w sprawie: 

ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej zleconego przez Gminę organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

w 2021 roku.

 projekt Zarządzenia 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 2021 roku,

 projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice w sprawie:

ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej zleconego przez Gminę organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

w 2021 roku,

 projekt Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie: 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Starachowice,

 projekt uchwały 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 2022 wraz z uzasadnieniem;
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 projekt uchwały w sprawie: 

przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych terenie

Gminy  Starachowice  na  2022  rok,  z  załącznikami:  Załącznik  Nr  1  –  Projekt  Gminnego  Programu

Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na  2022  rok,  Załącznik  Nr  2  –  Ramowy  Plan

Finansowania zadań GPPiRPA na 2022 r.

 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: Załącznik Nr 1 – Ramowy Plan Finansowania zadań

GPPN na 2022 r.

 projekt Zarządzenia w sprawie: 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr

kultury  i  dziedzictwa  narodowego;  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej,  turystyki  i

krajoznawstwa; przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym; pomocy społecznej;  ochrony i

promocji  zdrowia;  działalności  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  oraz  przeciwdziałania  przemocy  w

rodzinie zleconych przez Gminę organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w 2022 roku.

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  2021  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

wydarzeń, imprez i programów skierowanych do mieszkańców naszego miasta, m.in.: 

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji w  Starachowicach  działając  na  rzecz  zaspokojenia  potrzeb

rekreacyjno-sportowych  –  w tym turystycznych,  mieszkańców Gminy,  współtworzył  ofertę  rekreacyjno-

sportową,  (w  tym  turystyczną)  Gminy  Starachowice.  Współpracował  przy  tym  również  z  klubami
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sportowymi,  organizacjami  pozarządowymi  i  wszystkimi  organizatorami  -  twórcami  kultury  fizycznej

w Gminie. Współpraca ta polega na pomocy finansowej oraz pozafinansowej. Dotyczyła współorganizacji

zawodów, turniejów, wydarzeń, imprez rekreacyjno-sportowych w Gminie. 

W budżecie MOSiR planowane i wydatkowane były środki na wsparcie organizatorów wydarzeń

i codziennej działalności rekreacyjno-sportowej miasta. Obiekty zarządzane przez MOSiR udostępniane były

organizacjom współtworzącym ofertę rekreacyjno-sportową. 

MOSiR udzielał  wsparcia  merytorycznego i  osobowego podczas  współorganizacji  przedsięwzięć

z zakresu kultury fizycznej.  Udostępniał  obiekty,  wyposażenie,  sprzęt,  narzędzia,  środki  transportu wraz

z obsługą i często koordynował prace zespołów oraz zadania przy realizacji działań, projektów rekreacyjno-

sportowych.

Skala  owych  działań  to  około  150  zawodów,  imprez  -  wydarzeń  sportowych  oraz  godziny

codziennych zajęć i treningów różnych dyscyplin – (dziedzin aktywności ruchowej) na wszystkich obiektach

MOSiR w trakcie roku.

Pomoc Finansowa to między innymi:

Zakup  pucharów  i  nagród,  artykułów  spożywczych  oraz  innych  rzeczy,  materiałów  niezbędnych  do

przeprowadzenia imprez sportowych takich jak:

- Puchar Polski w Kickboxingu w formule Low Kick.

- Ogólnopolski Turniej Karate Bushi-do Cup

- XXII Mityng Brydżowy Hotel Senator o Puchar Prezydenta Miasta Starachowice

- Turniej PTT Summer Dance Festiwal o Puchar Prezydenta Miasta Starachowice

- Ogólnopolski Akrobatyczny Turniej Świąteczny – Akro STAR

- Starachowicki Maraton Pływacki

- Starachowicka Strzała

- Orlikowa Liga Szóstek (11 kolejek)

- turnieje siatkarskie (3 turnieje)

- turnieje piłkarskie (3 turnieje)

- turniej koszykówki (1 turniej)

- turnieje szachowe (4 turnieje)

- imprezy biegowe (2 imprezy)

- rodzinne rajdy rowerowe (4 rajdy)

- zawody wędkarskie (3 zawody)

Pomoc pozafinansowa polegała na między innymi nieodpłatnym udostępnianiu  klubom i stowarzyszeniom

obiektów sportowych:

- boisk piłkarskich, boisk do siatkówki plażowej, dwóch hal sportowych, innych pomieszczeń do realizacji

treningów i zajęć,

- sprzętu sportowego, 
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- pomocy merytorycznej, organizacyjnej, koordynacyjnej,

- udostępnieniu środków transportu i urządzeń technicznych wraz z obsługą.

Czas ograniczeń w roku 2021 związanych z pandemią, wykorzystany został do przeprowadzenia remontów,

konserwacji,  modernizacji  i  lepszego  dostosowania  obiektów  do  potrzeb  klubów  -  organizacji

współpracujących z MOSiR.

W 2021 roku Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa

Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  dla  Instytucji  Pośredniczącej  i  beneficjentów  biorących  udział

w  Programie  Operacyjnym  Pomoc  Żywnościowa  2014-2020  współfinansowanego  z  Europejskiego

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, kontynuowało wydawanie skierowań do Podprogramu 2020

(FEAD) osobom, które spełniały kryteria ww. programu.

Realizacja  Podprogramu  2020  obejmowała  okres  listopad  2020  -  lipiec  2021.  Centrum  Usług

Społecznych  w Starachowicach  w ramach  Podprogramu  2020  wydawało  skierowania  do  następujących

organizacji:

- Stowarzyszenie ROMI z siedzibą przy ul. Stefana Żeromskiego. Punkt wydawania żywności mieści się

w Starachowicach przy ul. Radomskiej;

- Korpus Armia Zbawienia z siedzibą przy ul. Sportowej 5.

CUS zapewniał gorący posiłek osobom dorosłym, które własnym staraniem nie są w stanie go sobie

zapewnić. Osoby takie były kierowane na obiady do Stołówki Caritasu, prowadzonej przez parafię Świętej

Trójcy w Starachowicach przy ul. Kościelnej 12.

W 2021 r. CUS współpracował z Polskim Czerwonym Krzyżem w ramach akcji „Wyprawka dla

Żaka”, dzięki której 20 dzieci otrzymało artykuły szkolne, a 20 rodzinom z dziećmi przekazano paczki ze

słodyczami  w ramach akcji  „Czerwonokrzyska Gwiazdka”,  a  także 15 rodzin w ramach akcji  „Mikołaj

z PCK” otrzymało również paczki ze słodyczami.

W ramach  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony Ofiar  Przemocy  w

Rodzinie  organizacje  pozarządowe  wyłonione  w  konkursie,  tj.  Stowarzyszenie  Nauczycieli  „Zdrowa

Szkoła”, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” oraz Klub Abstynenta „Nadzieja”  realizowały zadania

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

CUS realizował dowóz posiłków dla osób potrzebujących w związku z sytuacją epidemiczną przy

współpracy ze  Spółdzielnią  Socjalną  "Agawa"  i  Stowarzyszeniem SIR  z  Kielc.  Codzienny dowóz  100

ciepłych posiłków od - pomoc pozafinansowa.

Centrum realizowało  (od  15  września  2020 r.)  we  współpracy ze  Stowarzyszeniem Nauczycieli

Zdrowa Szkoła projekt "Per Asperger ad Astra". W ramach IX 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.
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W ramach środków otrzymanych  z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Gmina Starachowice

rozpoczęła współpracę z Fundacją Nasze Zdrowie w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starachowicach w zakresie działania międzypokoleniowego oraz

utworzenia  ogrodu ekologicznego przy ul.  Glinianej  w Starachowicach.  Poza  tym Gmina  Starachowice

planuje zakup Generatora Ofert NGO, filmów instruktażowych oraz organizację szkoleń. 

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

W 2021 roku Prezydent Miasta Starachowice udzielił jednej rekomendacji. 
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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 2021 roku przeprowadzono 20 kontroli zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,

zgodnie z podpisanymi umowami w 2021 r.

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

4 konkursy ofert,

b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert:

103 oferty,

c) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych:

74 umowy,

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

8 umów,

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

nie dotyczy,

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

wkład finansowy:  490.015,50 zł

wkład osobowy   : 337.276,40 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:

11 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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