UCHWAŁA NR XXXV/254/2018
RADY GMINY RUDNIKI
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Rada Gminy Rudniki uchwala:
§ 1.
Przyjmuje sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za
2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Gładysz
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/254/2018
Rady Gminy Rudniki
z dnia 22 maja 2018 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2017 rok

1. WPROWADZENIE
Współpraca Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 oparta została
na uchwalonym przez Radę Gminy Rudniki w dniu 29 listopada 2016 roku Programie
Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2017.
Program Współpracy był wynikiem wieloletnich doświadczeń opartych na wspólnej pracy
samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie partnerskiego funkcjonowania na rzecz
Gminy Rudniki i jej mieszkańców.
Organizacje pozarządowe są dla samorządu ważnym partnerem w realizacji zadań
publicznych. W roku 2017 Gmina Rudniki z pełnym zaufaniem i przekonaniem
o efektywności i rzetelności działań zleciła im wykonanie 6 zadań – 5 w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 1 – w zakresie kultury.
Dzięki zaangażowaniu, zarówno organizacji pozarządowych jak i samorządu konsekwentnie
i systematycznie realizowane są cele Programu Współpracy, zdefiniowane jako: poprawa
jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie udziału mieszkańców gminy w procesie
tworzenia polityki lokalnej, efektywne wydatkowanie środków publicznych w zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb, umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności
za lokalną wspólnotę.
Współpraca Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi opierała się na przyjętych
w Programie Współpracy zasadach: wzajemnego wspierania, uczciwej konkurencji
oraz jawności.
W roku 2017 obszar priorytetowych zadań publicznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe objął zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
– działania klubów sportowych oraz propagowania działań na rzecz kultury – projekcja
filmów przez „Kino za rogiem”.
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2. WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Współpraca finansowa Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowana była głównie poprzez zlecenia
zadań w trybie konkursowym.
Program Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
na realizację zadań publicznych przewidywał kwotę 265 000 zł, w tym 240 000 zł
na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, 25 000 zł na realizację zadań
w zakresie kultury.
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
W roku 2016 ogłoszono konkursy zgodnie z zapisami przyjętymi w rocznym Programie
Współpracy na rok 2017. Na konkurs wpłynęło łącznie 6 ofert – 5 na zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu (LZS-y, UKS Dalachów i Klub Biegacza FALSTART) –
rozstrzygnięty 20.01.2017r., 1 oferta – na zadania w zakresie kultury od Stowarzyszenia
Wspierania Gimnazjum w Rudnikach „Kino za Rogiem”. Konkurs został rozstrzygnięty
30.12.2016 roku.
Złożone oferty spełniły wymogi formalne przewidziane przepisami oraz były poprawne
merytorycznie. Wszystkie podmioty biorące udział w konkursie uzyskały dofinansowanie.
Umowy zawarte z oferentami określały m. in. wysokość otrzymanych środków finansowych,
termin wykonania zadania, termin złożenia sprawozdania końcowego oraz termin
wykorzystania przyznanych środków.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Zlecono realizację 5 zadań:
1) LZS Rudniki
Kwota dotacji wyniosła 59 000 zł, wykorzystano 57 473,99 zł.
Klub LZS Rudniki posiada 6 drużyn: skrzaty, żacy, orlicy, młodzicy, trampkarze i seniorzy.
1. Skrzaty – rocznik 2010 i młodsi:
Liczba zawodników: 14
W ubiegłym sezonie rozegrali 1 turniej na własnym obiekcie
2. Żacy – rocznik 2008 i młodsi:
Liczba zawodników: 43
Żacy rozegrali 5 turniejów „Bawi nas piłka” – 4 wyjazdowe: Praszka, Olesno, Gorzów
Śląski, Ligota Oleska i 1 na własnym obiekcie.
Zajęli 4 razy 3 miejsce i 1 raz 4 miejsce.
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3. Orlicy – rocznik 2006 i 2007:
Liczba zawodników: 36
W poprzednim sezonie rozegrali 14 turniejów „Bawi nas piłka”, w tym jeden turniej
wojewódzki, w którym zajęli 3 miejsce nie przegrywając meczu. W pozostałych
turniejach orlicy zajęli 7 razy 1 miejsce, 5 razy 2 miejsce, 1 raz 3 miejsce.
4. Młodzicy – rocznik 2004 i 2005:
Liczba zawodników: 24
Młodzicy uczestniczą w lidze młodzików gr. 1 OZPN składającej się z 11 drużyn.
W ubiegłym sezonie rozegrali 20 meczy – 10 wyjazdowych, 10 na własnym boisku.
Młodzicy zajęli 6 miejsce.
5. Trampkarze – rocznik 2002 i 2003:
Liczba zawodników: 19
Trampkarze uczestniczą w 2 lidze trampkarzy gr. 1 OZPN składającej się z 11 drużyn.
Rozegrali 19 meczy – 9 wyjazdowych i 10 na własnym obiekcie. Trampkarze zajęli
5 miejsce.
6. Seniorzy:
Liczba zawodników: 26
Seniorzy grają w lidze okręgowej gr. 1 składającej się z 16 drużyn.
W poprzednim sezonie rozegrali 30 meczy – 15 wyjazdowych, 15 na własnym
obiekcie.
Seniorzy zajęli 13 miejsce, pozostając tym samym w lidze okręgowej.
Klub LZS Rudniki posiadał łącznie 162 zawodników biorących czynny udział
w rozgrywkach. W roku ubiegłym zorganizowano 1 turniej 2-dniowy „Bawi nas piłka” żaków
i orlików na hali sportowej w Rudnikach. Oprócz naszych drużyn uczestniczyły także zespoły
z Praszki, Olesna, Gorzowa Śląskiego i Ligoty Oleskiej. Drużyna orlików zajęła 1 miejsce,
a żaków 3 miejsce.
2) LZS Żytniów
Kwota dotacji wyniosła 38 000 zł, wykorzystano 36 154,67 zł.
Klub LZS Żytniów w sezonie rozgrywkowym prowadził dwie drużyny piłkarskie:
- seniorzy klasa B – zajęli 6 miejsce,
- juniorzy I liga opolska – zajęli 10 miejsce.
W marcu 2017 r. LZS Żytniów był organizatorem Turnieju Halowego piłki nożnej juniorów z
udziałem: Piast Gorzów Śląski, LZS Ligota Oleska, LZS Łowoszów i 2 drużyn własnych.
W ubiegłym sezonie drużyna seniorów składała się z 30 zawodników, a drużyna juniorów
miała w swoim składzie 14 piłkarzy. Z uwagi na zbyt małą ilość chętnych do gry w juniorach,
drużyna nie została zgłoszona do sezonu rozgrywkowego 2018 rok.
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3) LZS Bugaj Nowy
Kwota dotacji wyniosła 20 000 zł, wykorzystano 19 372,66 zł.
LZS Bugaj Nowy w ubiegłym sezonie posiadał jedną drużynę seniorów występującą
w klasie B, która kończąc sezon rozgrywkowy zajmowała 7 pozycję.
4) Uczniowski Klub Sportowy Dalachów
Kwota dotacji wyniosła 28 500 zł, wykorzystano 28 500 zł.
UKS Dalachów to klub z wieloletnimi tradycjami tenisa stołowego.
Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach zarówno na
jak i ogólnopolskim. W treningach uczestniczyło 22 zawodników.

szczeblu

wojewódzkim

W końcowej klasyfikacji drużyna kobiet zajęła V miejsce (16 drużyn), drużyna męska
w V lidze zajęła V lokatę (9 drużyn), drużyna juniorów IV miejsce w I lidze wojewódzkiej.
Osiągnięcia UKS Dalachów:
 3 turnieje o Puchar Prezesa OZTS – drużynowo I miejsce,
 Międzynarodowe Igrzyska Szkolne Dzieci i Młodzieży – 2 turnieje,
 Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Młodziczek, Indywidualne Mistrzostwa
Żaków, ranking klubowy – V miejsce,
 5 Wojewódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych (kat. młodzik, żak),
 Mistrzostwa Województwa Opolskiego Szkół Podstawowych Dziewcząt - I miejsce
PSP Dalachów,
 Wojewódzki Turniej Mini Olympic Games (młodziki i żaki) – awans do turnieju
ogólnopolskiego,
 Finał Krajowy Drużyn Szkolnych – Warszawa – V, VII i X miejsce.
5) Klub Biegacza FALSTART Rudniki
Kwota dotacji wyniosła 5 000 zł, wykorzystano 5000 zł.
Stowarzyszenie Klubu Biegacza FALSTART Rudniki zrzesza 35 biegaczy i członków.
W roku 2017 realizował następujące przedsięwzięcia:
1. Zimowy Maraton na Raty KB FALSTART Rudniki (styczeń/luty),
2. Współorganizacja XXIII Pętli Rudnickiej (maj),
3. Organizacja II Biegu PWS (maj),
4. II Bieg Nocny z FALSTARTEM (czerwiec),
5. IV Bieg Mikołajkowy w Żytniowie (grudzień).
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W sezonie 2017 zawodnicy Stowarzyszenia 18-krotnie stawali na 1, 2 lub 3 miejscu
w kategorii Open Kobiet lub Mężczyzn, promując naszą gminę na arenie powiatowej,
wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki
Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Wspierania Gimnazjum „Kino za Rogiem”.
Kwota dotacji wyniosła 19 940 zł, wykorzystano 8 324,88 zł.
Celem realizacji zadania publicznego było propagowanie, upowszechnianie edukacji filmowej
wśród mieszkańców gminy poprzez regularne i okazjonalne projekcje filmowe w najwyższej
jakości HD. Założenia projektu zostały zrealizowane częściowo, gdyż stowarzyszenie
zaprzestało działalność w połowie 2017 roku.
Adresatami oferty byli wszyscy mieszkańcy gminy – w każdym wieku, co wiązało się
z różnorodnością oferowanego repertuaru.
Projekcje filmowe w ramach „Kina za Rogiem” odbywały się cotygodniowo od dnia
02.01.2017r. do 30.06.2017r. Wyświetlono 29 seansów, w których uczestniczyło 397 widzów,
sprzedano 270 biletów po 5 zł.
W związku z likwidacją Stowarzyszenia zaprzestano działalności statutowej.
Ogółem w trybie konkursowym Gmina Rudniki udzieliła organizacjom pozarządowym
dofinansowanie w wysokości 170 440 zł.
Kwota niezrealizowanych środków finansowych wyniosła 15 613,80 zł. Środki zostały
zwrócone na konto Gminy Rudniki.
3. OSIĄGNIĘTE REZULTATY
We wszystkich obszarach, w ramach których Gmina Rudniki zleciła organizacjom
pozarządowym realizację zadań publicznych zostały one wykonane w sposób zadawalający.
Założone i spodziewane przez samorząd cele oraz rezultaty, które miały być wynikiem
zleconych zadań publicznych zostały osiągnięte.
Duże zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów sportu na ORLIKU,
działaczy LZS i GOKSiR pozwoliło na urozmaicenie prowadzonych treningów podnoszących
poziom wytrenowania, poprawy kondycji fizycznej i znaczących sukcesów a także, integracji
lokalnych społeczności.
4. WNIOSKI
Gmina Rudniki należy do gmin przeznaczających znaczne środki finansowe na realizacje
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Kwota dofinansowania zadań została
utrzymana na poziomie zbliżonym do roku 2016 r.
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Organizacje pozarządowe oraz wolontariusze poprzez swoją pracę, aktywność
i zaangażowanie wniosły znaczący wkład w efektywne działania na rzecz gminy oraz jej
mieszkańców. Zrealizowane działania wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.
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