U C H W A Ł A Nr XXXI/261/2014
Rady Gminy Rudniki
z dnia 8 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy
Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010
roku Nr 234, poz. 1536 z późn. 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 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XXXI/261/2014
Rady Gminy Rudniki
z dnia 8 kwietnia 2014 roku

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 2013 rok

1. WPROWADZENIE
Współpraca Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 oparta została na
uchwalonym przez Radę Gminy Rudniki w dniu 27 listopada 2012 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 2013.
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 2013 Gmina Rudniki z pełnym zaufaniem i przekonaniem o efektywności i rzetelności
działań zleciła im wykonanie 5 zadań.
Dzięki zaangażowaniu, zarówno organizacji pozarządowych jak i samorządu konsekwentnie
i systematycznie realizowany jest cel główny Programu Współpracy, który został
zdefiniowany 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: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron,
efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
W roku 2013 obszar priorytetowych zadań publicznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe objął zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2. WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Współpraca finansowa Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowana była głównie poprzez zlecanie
zadań w trybie konkursowym.
Program Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku na
realizację zadań publicznych przewidywał kwotę 260 000,00 zł.

Konkursy otwarte
W roku 2013 ogłoszono konkurs zgodnie z zapisami przyjętymi w rocznym Programie
Współpracy na rok 2013. Na konkurs wpłynęło 5 ofert. Konkurs został rozstrzygnięty
23 stycznia 2013 roku.
Kwota przyznanych dotacji wyniosła 151 000,00 zł.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Zlecono realizacje 5 zadań:
•
zainteresowanie społeczeństwa piłką siatkową – Stowarzyszenie Wspierania
Gimnazjum w Rudnikach.
Kwota dotacji wyniosła 15 000,00 zł.
•
zainteresowanie społeczeństwa piłką nożną oraz uczestnictwem w biegach masowych
– LZS Rudniki.
Kwota dotacji wyniosła 60 000,00 zł.
•
prowadzenie zajęć sportowych z tenisa stołowego. „Tenis stołowy jako dyscyplina
wszechstronnie usprawniająca” – UKS Dalachów.
Kwota dotacji wyniosła 19 000,00 zł.
•
rozwój umiejętności zawodników grających w piłkę nożną, wpajanie zdrowego trybu
życia – LZS Bugaj.
Kwota dotacji wyniosła 32 000,00 zł.
•
zainteresowanie dzieci i młodzieży piłką nożną i biegami masowymi poprzez treningi i
mecze – LZS Żytniów.
Kwota dotacji wyniosła 25 000,00 zł.
Ogółem w trybie konkursowym Gmina Rudniki udzieliła organizacjom pozarządowym
dofinansowanie w wysokości 140 961,54 zł.
Kwota niezrealizowanych środków finansowych wyniosła 10 038,46 zł. Środki zostały
zwrócone na konto Gminy Rudniki.
3. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
Współpraca pozafinansowa Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 polegała w
szczególności na:
- wymianie informacji o kierunkach planowanych działań, co pozwoliło w sposób prawidłowy
zdefiniować problemy i potrzeby mieszkańców,
- opiniowaniu i konsultowaniu programów w zakresie współpracy, a także aktów prawnych
w obszarach zainteresowania organizacji pozarządowych,
- wspólnej organizacji spotkań, imprez i realizacji programów,
- współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł:
* Euroregion PRADZIAD – w okresie wakacji prowadzone były zajęcia sportowe (piłka
nożna oraz siatkowa) wspólnie z młodzieżą z partnerskiej gminy czeskiej,
* ze środków PROW w ramach małych projektów realizowanych w ramach Stowarzyszenia
Górna Prosna w parku w Rudnikach powstała siłownia zewnętrzna ciesząca się wielkim
zainteresowaniem wszystkich mieszkańców.

4. 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. Znaczące sukcesy od kilku lat odnosi UKS
Dalachów, który posiada drużyny w II lidze kobiet i III lidze mężczyzn oraz w lidze
wojewódzkiej juniorów. W ogólnopolskiej klasyfikacji klubów we współzawodnictwie dzieci
i młodzieży zajęli 55 lokatę, w klasyfikacji wojewódzkiej – 4 miejsce.
UKS Dalachów był w 2013 roku organizatorem Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego
„Dalachów 2013”, Mistrzostw Powiatu Oleskiego we wszystkich kategoriach wiekowych,
także Gminnego Turnieju jednostek OSP.
Bardzo dobrze układała się współpraca LZS Rudniki z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu
i Rekreacji, który koordynuje wszystkie działania sportowe, w tym także organizowane przez
szkoły.
Duże zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów sportu na ORLIKU
i działaczy LZS pozwoliło na urozmaicenie prowadzonych treningów podnoszących poziom
wytrenowania młodych piłkarzy.
LZS w Rudnikach posiadał w 2013 roku trzy drużyny piłkarskie: seniorzy – awansowali do
I ligi okręgowej, juniorzy – awans do V ligi wojewódzkiej, orlicy na koniec sezonu 2012/2013
– IV miejsce oraz drużynę biegaczy.
Wszystkie drużyny (oprócz biegaczy) trenowały systematycznie 2 razy w tygodniu. Na
ORLIKU – średnio w miesiącu trenowało około 400 osób.
LZS Bugaj w 2013 roku posiadał dwie drużyny: juniorów i seniorów. Po końcowej
klasyfikacji drużyna juniorów uplasowała się na I miejscu w klasie „A” i tym samym
awansowała do I ligi Opolskiej Juniorów Starszych. Po zakończonej rundzie jesiennej 2013
zajmowała 11 miejsce, a drużyna seniorów miejsce 10.
W 2013 roku LZS Żytniów prowadził dwie drużyny piłkarskie – seniorów i trampkarzy.
Drużyna seniorów liczyła 32 zawodników i uczestniczyła w rozgrywkach B – klasy
Podokręgu Olesno. Drużyna Trampkarzy składała się z 35 zawodników i uczestniczyła
w rozgrywkach 2 ligi opolskiej. Ponadto w ramach LZS Żytniów działała drużyna siatkarska
OLDBOYS oraz sekcja biegaczy długodystansowych.
5. WNIOSKI
Gmina Rudniki należy do gmin przeznaczających znaczące środki finansowe na realizacje
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Kwota dofinansowania zadań pomimo
trwającego kryzysu ekonomicznego nie uległa zmniejszeniu lecz została utrzymana na
poziomie roku 2012r.
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.
W roku 2014 będziemy systematycznie i konsekwentnie podejmować działania na rzecz
rozwoju, pogłębiania i ulepszania współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Z działań inwestycyjnych planowane jest przekazanie nowego boiska sportowego
w Cieciułowie oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Dalachowie, Cieciułowie i Żytniowie.

