
UCHWAŁA NR L/335/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U.2022. poz.559) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/190/2020 Rady 
Gminy Kawęczyn z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, Rada Gminy Kawęczyn 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn            
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Kawęczyn 
 
 

Jan Nowak 
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Załącznik do uchwały Nr L/335/2022 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3,  ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Kawęczyn w terminie do 31 maja 
każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Kawęczyn sprawozdanie z realizacji Programu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za rok poprzedni. 

Projekt rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z Organizacjami Pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku został poddany konsultacjom na 
podstawie Uchwały nr XLVI /215/10 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z rada działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z ww. projektem zostało umieszczone w dniu 
30.10.2020 do 16.11.2020 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kawęczyn, stronie internetowej Gminy 
Kawęczyn i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn. Zainteresowane podmioty otrzymały 
możliwość przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą 
elektroniczną. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne podmioty, w związku 
z powyższym nie wpłynęły wnioski i uwagi dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. 

Roczny Program Współpracy Gminy Kawęczyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2021 został przyjęty przez Radę Gminy Kawęczyn Uchwałą Nr XXVII/190/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. 

Celem głównym programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem 
a organizacjami pozarządowymi. Cele szczegółowe programu: 

1) wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw związanych 
z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych w gminie działających dla dobra lokalnej 
społeczności, 

2) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska, 

3) integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i Gminy dążące do realizacji sfery zadań 
publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, 

4) promocja działalności organizacji pozarządowych, 

5) poprawa jakości życia współmieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. 

Współpraca Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi opierała się na zasadach: 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
Udzielona pomoc miała formę finansową oraz pozafinansową. Współpraca o charakterze finansowym 
odbywała się poprzez powierzanie lub wspieranie zadań publicznych na realizację, których udzielono 
dotacje. 

 W roku 2021 Zarządzeniem nr 6/2021 z dn. 28.01.2021 r. oraz Zarządzeniem 4/2021 z dn. 
28.01.2021 r. ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert Wójta Gminy Kawęczyn na realizację zadań 
publicznych z obszaru: 

I. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,         

II. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DF676ED2-CE0A-406F-8647-2E4CC37A92BE. Podpisany Strona 1



W wymaganym terminie wpłynęło łącznie 4 oferty w zamkniętych kopertach, opisanych zgodnie 
z wytycznymi określonymi w ogłoszeniu otwartym konkursie ofert. Zgodnie z procedurą w dniu 
28 stycznia 2021 r. wystosowano zaproszenie do organizacji pozarządowych o zgłoszenie kandydatur na 
członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert, w wyznaczonym terminie tj. do dnia  05.02.2020 r. 
wpłynęły 2 kandydatury. W dniu 08 lutego 2021 r. Zarządzeniem nr 10/2020 oraz Zarządzeniem nr 
9/2021  zostały powołane Komisje Konkursowe w cztero- osobowym składzie. Komisje przeprowadziły 
ocenę formalną oraz merytoryczną ofert. Wszystkie oferty od strony formalnej były prawidłowe oraz 
w pełnym zakresie odpowiadały treści zadań, spełniały wymagane kryteria oceny merytorycznej 
przewidzianej w treściach ogłoszeń konkursowych. Komisje Konkursowe pracowały zgodnie 
z regulaminem przyjętym w/w Zarządzeniami Wójt Gminy Kawęczyn. Efektem prac była zgodność 
wyboru ofert oraz wysokości proponowanych kwot dotacji, czego następstwem było przekazanie 
protokołów z oceny ofert do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

  

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert nastąpiło w dniu 11 marca 2022 r. Finalnie podpisano 
4 umowy na realizację n/w zadań publicznych Gminy Kawęczyn. 

I. W zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (70.000,00 zł) : 

1. „Działania na rzecz mieszkańców gminy Kawęczyn upowszechniające kulturę fizyczną i sport poprzez 
organizację i udział w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym”– Stowarzyszenia 
Klub Sportów i Sztuk Walk z siedzibą ul. Folwarczna 27, 62 -700 Turek otrzymało 10.000,00 zł. 

Zadania zostały zrealizowane poprzez: 

a) Zajęcia odbywające się w Szkole Podstawowej w Kawęczynie do kwietnia 2021 roku, następnie w Szkole 
Podstawowej w Kowalach Pańskich. 

b) Udział w zajęciach (zagospodarowanie wolnego czasu) w sekcji trenowało 30 zawodników – stan na 
31.12.2021 r., 

2. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kawęczyn poprzez organizację 
i udział w imprezach sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym" – Stowarzyszenia Gminny Klub 
Sportowy „Orzeł Kawęczyn”, z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn otrzymało 60.000,00 zł. 

Zadania zostały zrealizowane poprzez: 

a) Rozwijanie sprawności fizycznej i ruchowej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kawęczyn –  w zajęciach 
sportowych w ramach trzech sekcji piłkarskich oraz zajęciach tenisa stołowego wzięło udział ponad 95 osób, 

b) Pozyskanie nowych zawodników sekcja piłka nożna 20 osób. 

c) Podniesienie umiejętności młodych zawodników z perspektywą powołania w przyszłości do kadry 
wielkopolskiej lub reprezentacji kraju grup młodzieżowych w piłce nożnej. 

II. W zakresie:  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (30.000,00 zł): 

1. „Upowszechnianie kultury muzycznej w gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry 
Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach” Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tokarach, z siedzibą Tokary Pierwsze 50, 62-704 Kawęczyn otrzymało 27.000,00 zł.  

Założone rezultaty zostały osiągnięte poprzez: 

a) Podniesienie umiejętności muzyków orkiestry, poprzez spotkania muzyczne tzw. grania, 

b) Zwiększenie liczby muzyków o 3 osoby w Orkiestrze Dętej  w celu urozmaicenia występów, 

c) Promocja Orkiestry Dętej i Gminy Kawęczyn podczas Dożynek Gminno-Parafialnych                        
w Kawęczynie, Przeglądzie Orkiestr oraz innych uroczystościach łącznie 10, 

d) Remont instrumentu muzycznego 0 saksofonu. 

2. „Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Kawęczyn” Stowarzyszenia Towarzystwo 
Samorządowe, z siedzibą ul. Z. Urbanowskiej 8, 62-500 Konin  otrzymało 3.000,00 zł. 

Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte w pełnym wymiarze, czyli : 

a) Pomoc materialna dla 9 uczniów Gminy Kawęczyn w formie stypendium, 
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b) Nawiązanie współpracy z samorządem gminnym, 

c) Działania promocyjne zwiększające zainteresowanie pomocą materialną w formie stypendium - rozsyłanie 
informacji do szkół z terenu Gminy Kawęczyn oraz informacje na stronie  internetowej 
www.stypendia.ts.konin.pl  

W ramach art. 19 a jedna organizacja Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów Gminy 
Kawęczyn złożyło dwie oferty i uzyskały dofinansowanie w łącznej wysokości 9.500,00 zł na projekty 
pt.: 

1. „Od Kawęczyna do Trójmiasta – emeryci na szlaku integracyjnym” – 3.500,00 zł. 

Zadania projektu zrealizowane w całości poprzez : 

a) Integrację oraz aktywność osób starszych z terenu Gminy Kawęczyn – 49 osób 

b) Zapoznanie z historią trójmiasta 

c) Popularyzacja i upowszechnienie turystyki jako formy spędzania wolnego czasu 

2. ,,Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu instrumentalnego seniorów z terenu Gminy Kawęczyn” 

Zadania projektu zrealizowane w całości poprzez : 

- zakup instrumentów dla zespołu, 

- integracje seniorów poprzez udział w zespole, 

- popularyzacja i upowszechnienie aktywnego spędzania czasu. 

Oferty zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kawęczyn, stronie internetowej 
Gminy Kawęczyn i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn – nie wniesiono do nich uwag. 

W 2021 r. podpisano w sumie 6 umowy z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 99.500,00 zł. 
przyznane dotacje zostały wydatkowane w kwocie 99 500,00 zł. Organizacje pozarządowe zgodnie z § 
11 pkt 3 umów przedłożyły w terminie sprawozdania końcowe z wykonanych zadań publicznych. 

  

Zgodnie z Programem współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                           
o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o 
wolontariacie miała również formę pozafinansową, która polegała na: 

1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach, 

2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy 
Kawęczyn w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

3) udzielaniu wsparcia, w szczególności w zakresie: 

a) pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się  
z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp. 

b) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż 
dotacja z Gminy Kawęczyn, 

c) organizacji przez Gminę lub współudział organu Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum 
wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji, 

d) nieodpłatnego udostępnienia materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań 
publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert. 

Cele określone w Programie Współpracy Gminy  Kawęczyn z Organizacjami Pozarządowymi 
zostały osiągnięte dzięki zaangażowaniu stowarzyszeń i społeczności lokalnej oraz poprzez 
wspieranie przez gminę inicjatyw i rozwiązań zwiększających aktywność mieszkańców. Realizacja 
Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z Organizacjami Pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok daje podstawę do wniosku, 
iż przyczynia się on do większej aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz bardziej 
racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków publicznych. Stowarzyszenia wspomagały 
samorząd w wykonywaniu zadań publicznych nałożonych ustawowo. Wspierając zadania publiczne 
Gmina może w pełni wykorzystać potencjał Organizacji aby efektywnie wpływać na zapotrzebowanie 
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lokalnych społeczności. Dzięki kontynuowanej współpracy z organizacjami i dofinansowywaniu 
przez gminę realizowanych przez organizacje zadań publicznych, budowane jest na wysokim 
poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną, organizacjami pożytku 
publicznego oraz mieszkańcami Gminy Kawęczyn. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR L/335/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Kawęczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), który stanowi, że 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja 
każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z 
realizacji Programu Współpracy za rok poprzedni. Program współpracy za rok 2021 został 
przyjęty uchwałą nr. XXVII/190/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 listopada 2020 r. 
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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