Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Poświętne
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570) Wójt Gminy
Poświętne zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok poprzedni.
Roczny program współpracy Gminy Poświętne na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez
Radę Gminy Poświętne Uchwałą Nr IV/29/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
Program ten przewidywał współpracę Gminy z organizacjami, obejmującą sferę zadań
publicznych określonych w ustawach, określanie potrzeb społecznych i sposób ich
zaspakajania oraz konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie
określonym w programie współpracy.
Biorąc pod uwagę analizę potrzeb mieszkańców Gminy, w roku 2019 realizowane były
zadania z następujących obszarów:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Gminy Poświętne na 2019 rok
przeznaczono kwotę w wysokości 84.000,00 zł
W 2019 roku ogłoszono 2 konkursy ofert na realizację priorytetowych zadań ujętych
w § 13 Programu współpracy.
Pierwszy ogłoszony został w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniu 28 stycznia 2019 r.
Termin składania ofert wynosił 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie tj. do dnia
18 lutego 2019 roku. Konkurs dotyczył następującego obszaru: upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu, obejmującego organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych
i rozgrywek dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie piłka nożna, uczestnictwo
w rozgrywkach organizowanych przez inne jednostki, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, uczestnictwo w turniejach
sportowych dzieci i młodzieży, przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji, wyposażenie
w niezbędny sprzęt sportowy, w tym zakup obuwia i strojów sportowych, prowadzenie
rozgrywek ligowych i obsługa sędziowska imprez sportowych, utrzymanie i pielęgnacja boisk
oraz budynku socjalnego w należytej czystości, opieka medyczna.
W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z procedurą konkursową
określoną w Programie współpracy oferta została
zweryfikowana pod względem
merytorycznym oraz formalnym i zaopiniowana pozytywnie.

L.p

Nazwa organizacji
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Data zawarcia
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1.

Klub Sportowy „Poświętne”

Upowszechnianie
kultury fizycznej
i sportu

01.03.2019

Kwota
dofinansowania
w zł
38.000

Drugi konkurs ogłoszony został w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniu 28
stycznia 2019 r., termin składania ofert do dnia 18 lutego 2019 roku. Konkurs dotyczył
następującego obszaru: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób poprzez zapewnienie dostaw żywności
dla rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Poświętne m. in. organizowanie
pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych, w tym transport, przechowywanie
i wydawanie.
W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z procedurą konkursową
określoną w Programie współpracy oferta została
zweryfikowana pod względem
merytorycznym oraz formalnym i zaopiniowana pozytywnie.
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Fundacja „Ostoja” im.
Siostry Klaryski
Stanisławy z Opoczna

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

01.03.2019

6.000

Przyznane kwoty dotacji zostały wykorzystane w 100%. Łączna kwota środków
przeznaczonych na realizację zadań ogłoszonych w otwartych konkursach ofert w 2019 r.
wyniosła 44.000 zł.
Poza współpracą o charakterze finansowym, w Programie przewidziana była współpraca
o charakterze poza finansowym polegająca na:
1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków,
2) wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i wspólnym planowaniu
działań służących ich zaspokojeniu,
3) udzielaniu pomocy podmiotom w nawiązywaniu kontaktów lokalnych, regionalnych,
krajowych i międzynarodowych z innymi organizacjami o podobnym profilu
działalności,
4) promocji działalności podmiotów poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na
wniosek zainteresowanych informacji dotyczących nowych inicjatyw na stronach
internetowych Gminy oraz w mediach lokalnych,
5) udzielaniu pomocy organizacjom w zakresie dostępu do informacji o możliwościach
pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł.
W ramach współpracy pomiędzy Gminą Poświętne oraz Fundacją „Ostoja” im. Siostry
Klaryski Stanisławy z Opoczna dnia 13 lipca przy świetlicy wiejskiej w Anielinie po raz
kolejny został zorganizowany Festiwal Pieroga. To smaczne, rodzinne i niezwykle

sympatyczne święto nie tylko kultywuje regionalne kulinaria, ale również promuje naszą
lokalną kulturę i tradycję. Dzięki współpracy wójta gminy z Fundacją „Ostoja” grupa
uczniów z terenu gminy uczestniczyła w interesującym wyjeździe wypełnionym
różnorodnymi atrakcjami ze sfery kulturalnej, sportowej i artystycznej. Celem wyjazdu było
Muzeum Regionalne w Opocznie, Kazimierzowski Zamek, basen „Opoczyńska Fala” oraz
zorganizowane w siedzibie Fundacji „Ostoja” warsztaty artystyczne.
Gmina Poświętne aktywnie uczestniczyła i wspierała zadania realizowane w ramach
współpracy ze Stowarzyszeniem „Poświętne – Nakręcona Gmina”. W 2019 r. Stowarzyszenie
„Poświętne – Nakręcona Gmina” poprzez działania członków Zarządu oraz członków
Stowarzyszenia, a także przy współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Poświętne,
przyczyniło się bądź uczestniczyło aktywnie w następujących inicjatywach:
1. W dniu 07.03.2019 r. podpisana została umowa ze Stowarzyszeniem „Dolina Pilicy”
z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację grantu Budowa siłowni
zewnętrznych – miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Dęba
i Poświętne, gm. Poświętne w ramach projektu pt.: ”W Dolinie Pilicy tworzymy
przyjazne miejsce do życia, rekreacji i wypoczynku”. Stowarzyszenie „Poświętne –
Nakręcona Gmina” pozyskała na ten grant 100 % dofinansowania w wysokości
26.344 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Złożono wnioski do Stowarzyszenia „Dolina Pilicy” na pozyskanie środków na
projekty pod nazwą:
a) „Utworzenie filmowych punktów turystyczno-informacyjnych dla mieszkańców
i gości Gminy Poświętne” – wartość całkowita 40.989 zł; data podpisania umowy:
22.01.2020 r. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.10.2020 r.
b) „Warsztaty malarskie i tańce, hulanki na dechach dla mieszkańców Gminy
Poświętne” – data złożenia wniosku: 09.12.2019 r. Realizacja projektu odbędzie
się w III kwartale 2020 r. Całkowita wartość zadania, a zarazem dofinansowania:
10 tys. zł.
3. Organizacja wieczoru kinowego pn. „Spotkanie z filmową historią Gminy Poświętne”
– wartość całkowita zadania 5 000,00 zł; data realizacji wydarzenia: 27.07.2019 roku;
W ramach realizacji zadań wynikających z profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,
Gmina udzieliła wsparcia finansowego przy zorganizowaniu w czerwcu 2019 roku festynu
dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej w Poświętnem oraz pikniku rodzinnego
na terenie Szkoły Podstawowej w Dębie.
W ramach realizacji zadań wynikających z pielęgnacji tradycji narodowych Gmina
udzieliła wsparcia pozafinansowego przy organizowaniu i obchodach Dnia Pamięci
o Majorze Hubalu w formie udostępnienia terenu, ławek i innego niezbędnego sprzętu. 30
czerwca ub. roku w Poświętnem odbył się piknik patriotyczny połączony z obchodami 10lecia Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego Majora Hubala.
Dodatkowo dnia 8 listopada 2019 roku w Gminie Poświętne obchodzono Narodowe Święto
Odzyskania Niepodległości. Uroczystość ta odbyła się na placu św. Marka przy odsłoniętej
w 2018 roku pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci zamordowanych w 1940 r. w
Kalininie funkcjonariuszy Posterunku Policji w Poświętnem.
W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony dóbr kultury oraz tradycji regionalnych
i lokalnych Gmina wspierała działalność Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na terenie
Gminy Poświętne. Koła otrzymały wsparcie organizacyjne, dzięki któremu uczestniczyły
w przeglądach, konkursach oraz innych imprezach promujących Gminę Poświętne. W dniach

22-24 marca 2019 roku w Łodzi odbyły się XXV jubileuszowe targi Regiony Turystyczne
„Na Styku Kultur”. Nasz region (Powiat Opoczyński) promowały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Dębie, które zachwyciły odwiedzających targi nie tylko smakami, ale także
tradycyjnymi dla regionu opoczyńskiego strojami ludowymi. W dniach 6-7 kwietnia br.
w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbył się X Opoczyński Kiermasz Wielkanocny oraz
XIII Przegląd Stołów Wielkanocnych. Wśród wielu osób i podmiotów prezentujących swe
rękodzieło były również panie z KGW Poświętne oraz KGW Brudzewice. Na stoisku
przygotowanym przez gospodynie z gminy Poświętne można było podziwiać przede
wszystkim wielobarwne i tradycyjne dla naszego regionu palmy wielkanocne jak i inne
własnoręcznie wykonane ozdoby. XXI edycjia Konkursu na Plastykę Zdobniczo-Obrzędową
Powiatu Opoczyńskiego przyniosła sukces dla biorących w nim udział Pań z KGW w Dębie i
Buczku. Jury konkursowe doceniło kunszt i zdolności artystyczne mieszkanek gminy
Poświętne w zakresie tradycyjnego wykonywania palm wielkanocnych. Jedna z Pań z Dęby
zajęła II miejsce, natomiast 2 inne Panie uplasowały się na III miejscu. Rok 2019 był
szczególnie ważny dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dębie, które obchodziło swój jubileusz –
10-lecie działalności. W ubiegłym roku niektóre z KGW funkcjonujących na terenie Gminy
Poświętne złożyły wnioski do Stowarzyszenia „Dolina Pilicy” na pozyskanie środków na
następujące projekty:
1. W marcu 2019 r. Koła Gospodyń Wiejskich z Brudzewic, Poświętnego i Anielina złożyły
wnioski do Stowarzyszenia „Dolina Pilicy” o doposażenie w różne elementy stroju
ludowego oraz sprzętu, które przyczynią się do aktywnego działania w życiu społecznym
oraz poprawy wizerunku podczas występów na uroczystościach. Realizacja grantów
nastąpi do października 2020 r. Wnioski opiewają na łączną kwotę: 43.923 zł w rozbiciu
na poszczególne jednostki:
• KGW w Brudzewicach: 15.031,00 zł
• KGW w Poświętnem: 14.083,00 zł
• KGW w Anielinie: 14.809,00 zł.
2.

We wrześniu 2019 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Poświętnem przy współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury ponownie wnioskowało do Stowarzyszenia „Doliny
Pilicy” o doposażenie w sprzęt i elementy stroju ludowego w ramach projektu
grantowego pt.: „W drodze o wspólną sprawę – doposażenie organizacji pozarządowych”
na kwotę: 19.991 zł. Podpisanie umowy nastąpi w 2020 r.

W ramach realizacji zadań z zakresu rozwoju świadomości kulturowej w 2019 roku
Gmina Poświętne była współorganizatorem wystawy malarstwa ks. Bolesława Jakubczyka,
która odbyła się 11 października w budynku Szkoły Podstawowej w Poświętnem. Ponadto
w ub. roku do naszej gminy zawitała XX edycja Wędrownego Festiwalu Filharmonii
Łódzkiej „Kolory Polski”. Ponad 100 artystów wraz z Orkiestrą Symfoniczną i Chórem
Filharmonii Łódzkiej w murach Bazyliki Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie zagrali
niepowtarzalny koncert pn. „Mistrzowski Mozart” stanowiący wykonanie Wielkiej Mszy
c-moll KV 427 Wolfganga Amadeusza Mozarta.

