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Sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowym 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w 2019 r. 

I. Wstęp 

Na podstawie 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) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, 

nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. 

Roczny program współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 został uchwalony 16 

października 2018 r. Uchwałą Rady Niemce Nr XLVI/438/2018. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 

wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

Współpraca gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi zgodnie z założeniami programu 

miała na celu stworzenie efektywnego systemu współpracy gminy Niemce z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o pożytku publicznym i 

wolontariacie działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Niemce i miała charakter finansowy. 

 

II. Formy współpracy  

 

   Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi głównie poprzez powierzenie i 

wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie. Ważnym elementem opracowania 

programu współpracy jest przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnienie w nim potrzeb 

społeczności lokalnych. 

   W okresie od 10 września do 23 września 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu 

„Programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2019". Organizacje pozarządowe mogły składać opinie i uwagi do projektu Programu. W 

wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag do projektu. 

1. Współpraca finansowa – Otwarte konkursy ofert 
 

     Dnia 31 stycznia 2019 roku Wójt Gminy Niemce ogłosił 2 otwarte konkursy ofert na realizację 

zadań publicznych w zakresie pożytku publicznego z zakresu: 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

 – planowana dotacja 200 000,00 zł. 

 wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

 i tradycji – planowana dotacja 30 000,00 zł. 

 

    Informacje na temat ogłoszenia otwartego konkursu zostały podane do publicznej wiadomości w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy Niemce. Termin składania ofert upłynął 20 lutego 2019 r. o godz. 15.30.  



W wyniku ogłoszonego konkursu na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) 23 oferentów złożyło 29 ofert. 

Wszystkie spełniły wymogi formalne. 

 

    Szczegółowy wykaz organizacji, które otrzymały dofinansowanie udzielone przez gminę 

Niemce wraz z informacją o wydatkowaniu środków finansowych stanowią załączniki nr 1 i 2 do 

niniejszego sprawozdania. Poniżej przedstawiono rodzaje zadań realizowanych w ramach 

udzielonego w 2019 r. wsparcia: 

 

I. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań  w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

 

1. Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej Oddział w Niemcach. 

 

Kościelna jednostka organizacyjna otrzymała dotację w wysokości 1.500,00 zł., którą w 

całości wykorzystała na realizację zadania pod nazwą: „Organizacja obozów sportowych”. W 

ramach dotacji zorganizowano obóz sportowy w ośrodku wypoczynkowym we Władysławowie. W 

realizację zadania publicznego ze strony IAK Oddział w Niemcach było zaangażowanych sześć 

osób, a adresatami zadania publicznego było pięćdziesiąt osób. 

 

2. Uczniowski Klub Sportowy Niemce. 

 

Klub otrzymał dotację w wysokości 16.000,00 zł., którą w całości wykorzystał na realizację 

zadania pod nazwą: „Wspieranie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców gminy Niemce”. W ramach dotacji przeprowadzono treningi dla dzieci i młodzieży, 

zawodnicy uczestniczyli w zawodach i turniejach z tenisa stołowego oraz brali udział w zajęciach 

pływania. W ramach realizacji powyższego zadania publicznego ze strony UKS Niemce było 

zaangażowanych pięć osób, a adresatami zadania publicznego było czterdzieści osób. 

 

3. Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Niemce. 

 

Klub otrzymał dotację w wysokości 22.000,00 zł., którą w całości wykorzystał na realizację 

zadania pod nazwą: „Rozwijanie wszechstronne kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem 

sportu na terenie działania w dyscyplinie - podnoszenia ciężarów” w zakresie organizacji szkolenia 

zawodników, udziału w zawodach i zgrupowaniach sportowych. W ramach dotacji 12 zawodników 

uczestniczyło w Mistrzostwach Polski  oraz  innych zawodach sportowych w podnoszeniu 

ciężarów w różnych kategoriach wiekowych. Ze strony klubu w realizację zdania publicznego były 

zaangażowane trzy osoby, a adresatami zadania publicznego było siedemnaście osób. 

 

4. Klub Sportowy Nasutów 

 

Klub otrzymał dotację w wysokości 25.000,00 zł., którą w całości wykorzystał na realizacje 

zadania pod nazwą: „Klub Sportowy Nasutów - Rozwój sportowy mieszkańców gminy Niemce”.  

W ramach dotacji przeprowadzono treningi piłkarskie dla dzieci, młodzieży, grupa seniorów 

uczestniczyła w rozgrywkach o mistrzostwo „B”, gr.III, w turnieju dzikich drużyn o Puchar Wójta 

Gminy Niemce. Klub zorganizował dwa turnieje towarzyskie: „Pożegnanie lata i II edycję Turnieju 

Mikołajkowego Nasutów Junior Cup”. Został zorganizowany także festyn rodzinny, którego 

uczestnikami byli przede wszystkim rodzice i dzieci trenujące w KS Nasutów. Dotację 

wykorzystano również na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej (zakup strojów i  sprzętu 

sportowego, konserwacja boiska). W ramach realizacji powyższego zadania publicznego ze strony 

KS Nasutów  było zaangażowanych siedem osób, a adresatami zadania publicznego było 

pięćdziesiąt osób. 



 

5. Stowarzyszenie „Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej”. 

 

Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 5.000,00 zł., którą w całości wykorzystało 

na realizację zadania pod nazwą: „Droga po zdrowie 4”. W ramach dotacji uczestnicy projektu brali 

udział w zajęciach karate, na które uczęszcza regularnie 20 dzieci ze Szkoły w Krasieninie. W 2019 

roku zorganizowane zostały dwa zgrupowania. Jedno w Krasieninie Kolonia, drugie w okresie 

letnim w Międzyrzeczu Podlaskim. Zorganizowane zgrupowanie trwało 5 dni i obejmowało 

treningi karate, basen oraz spływy kajakowe. W realizację zadania publicznego ze strony 

stowarzyszenia było zaangażowanych siedem osób, a adresatami zadania publicznego było sto 

dwadzieścia osób. 

 

 

6. Dyski Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Dys. 

 

Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Dys za ofertę pod nazwą „Rozwijanie dyscypliny sportowej – 

piłki nożnej wśród mieszkańców gminy”, uzyskał dotację w wysokości 25.000,00 zł., którą w 

całości wykorzystał na realizację zadania pod nazwą: W ramach dotacji przeprowadzono treningi 

piłkarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, grupa seniorów uczestniczyła w rozgrywka ligowych 

piłki nożnej. Dotację wykorzystano również na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej (zakup 

strojów i  sprzętu sportowego, konserwacja boiska ). W ramach realizacji powyższego zadania 

publicznego ze strony DKS „BŁĘKITNI” było zaangażowanych dziewięć osób, a adresatami 

zadania publicznego było trzydzieści osób. Sprawozdanie końcowe złożono w dniu 30 stycznia 

2020 roku, ale sprawozdanie zawierało błędy i nieprawidłowości. Pismem z dnia 18 lutego 2020 r. 

wezwano Klub do usunięcia nieprawidłowości w sprawozdaniu. 24 lutego 2020 r. Dyski Klub 

Sportowy „Błękitni” Dys złożył sprawozdanie korygujące. 

 

 

7. Gminny Klub Sportowy Niemce. 

 

Klub uzyskał dotację w kwocie 28.000,00 zł., którą w całości wykorzystał na realizację 

zadania pod nazwą: „ Rozwijanie dyscypliny sportowej - piłki nożnej wśród mieszkańców gminy 

Niemce”. W ramach dotacji przeprowadzono szkolenie piłkarskie w grupach juniorów i seniorów, 

zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach ligowych piłki nożnej. Dotację wykorzystano również na 

utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej (utrzymanie szatni sportowej, konserwację boiska). 

Sprawozdanie końcowe złożono w dniu 30 stycznia 2020 roku, ale sprawozdanie zawierało błędy i 

nieprawidłowości. Pismem z dnia 11 lutego 2020 r. wezwano Klub do usunięcia nieprawidłowości 

w sprawozdaniu. 21 lutego 2020 r. Gminny Klub Sportowy „Niemce” złożył niekompletne 

sprawozdanie korygujące, które zostało ponownie złożone w dniu 25 luty 2020 r. W ramach 

realizacji powyższego zadania publicznego ze strony GKS Niemce było zaangażowanych sześć 

osób, a adresatami zadania publicznego było sześćdziesiąt osób. 

 

8. Klub Sportowy Ciecierzyn. 

 

Klub otrzymał dotacje w wysokości 25.000,00 zł., na realizację zadania pod nazwą: 

„Rozwijanie dyscypliny sportowej – piłki nożnej wśród mieszkańców gminy”. W ramach 

dofinansowania przeprowadzono 116 treningów. Zawodnicy uczestniczyli rozgrywkach ligowych 

piłki nożnej (30 meczy towarzyskich i ligowych). Drużyna seniorów zajęła 3 miejsce w IV grupie 

lubelskiej klasy „B”. Dotację wykorzystano również na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej 

(konserwacja boiska). W ramach realizacji powyższego zadań publicznego ze strony KS Ciecierzyn 

było zaangażowanych siedem osób, a adresatami zadania publicznego był sześćdziesiąt osób. 

 

9. Stowarzyszenie „Wspólna Wola”. 

 

   Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 1.000,00 zł., którą w całości wykorzystało 

na realizację zadania pod nazwą „V Piknik Woli Niemieckiej”. W ramach projektu zorganizowany 



został piknik dla dzieci i dorosłych. W ramach pikniku odbyły się prezentacje lokalnych wyrobów 

rzemieślników, producentów i przedsiębiorców. Zorganizowano również różnego rodzaju 

konkursy, gry i zabawy dla dzieci oraz pokazy pierwszej pomocy. W realizację zadania publicznego 

ze strony stowarzyszenia zaangażowanych było osiemnaście osób, a adresatami zadania 

publicznego było trzysta dziesięć osób. 

 

10. Fundacja Ecclesia Nostra. 

 

Fundacja otrzymało dotację w wysokości  2 500,00 zł., na realizację zadania pod nazwą 

„Dyska Parafiada 2019”. W ramach projektu zorganizowano: mecz piłki nożnej dla dzieci i 

dorosłych, rodzinny mecz piłki siatkowej, bieg rodzinny. Zorganizowano również dodatkowe 

atrakcje dla najmłodszych uczestników takie jak: dmuchańce, animacje, loterie przegląd piosenki, 

znakowanie rowerów.  

W realizację zadania publicznego ze strony stowarzyszenia zaangażowanych było pięć osób, a 

adresatami zadania publicznego było osiemdziesiąt osób. W związku z tym, że nie wykorzystano 

dotacji w pełni, dokonano zwrotu w kwocie 4,26 zł.. 

 

11. Klub Karate Tradycyjnego „BUSHI”. 

 

Klub otrzymał 4.000,00 zł. łącznej kwoty dotacji na realizację 2 ofert: 

Oferta pierwsza pod nazwą „Organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w 

formach pozaszkolnych - Letni obóz karate tradycyjnego’2019” uzyskała dotację w wysokości 

2.000,00 zł. Środki z dotacji przeznaczono na zorganizowanie obozu sportowego dla 30 osób w 

Krasnobrodzie. Ze strony stowarzyszenia w realizację zadania zaangażowanych było sześć osób. 

Oferta druga pod nazwą „Rozwijanie dyscypliny sportowej – karate tradycyjne wśród 

mieszkańców gminy” uzyskała dotację w wysokości 2.000,00 zł. W ramach zadania 

przeprowadzono zajęcia treningowe z elementami karate tradycyjnego i samoobrony. W zajęciach 

sportowych uczestniczyło około czterdziestu osób, a ze strony stowarzyszenia w jego realizację 

było zaangażowanych pięć osób. 

 

12. Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Niemce 

 

Klub otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł., którą w całości wykorzystał na realizację 

zadania pod nazwą: „Rozwijanie piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Niemce poprzez 

organizację i prowadzenie zajęć sportowych”. W ramach dotacji przeprowadzono zajęcia 

treningowe i szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 12 roku życia. Zawodnicy klubu 

wzięli udział w wielu sparingach oraz turnieju Dziecięcej Ligi Mistrzów 2019. Ponadto został 

zakupiony sprzęt sportowy w postaci 30 piłek. W ramach realizacji powyższego zadania 

publicznego ze strony klubu były zaangażowane dwie osoby, a adresatami zadania publicznego 

było 70 osób. 

 

13. Fundacja Integracji Lokalne OMNES. 

 

Fundacja otrzymała dotację w wysokości 1.500,00 zł., którą w całości wykorzystała pod 

nazwą: „RUCH TO ZDROWIE”. W ramach dotacji zorganizowano warsztaty rodzinne w zakresie 

koncentracji i koordynacji ruchowej, w których udział wzięło około 30 osób oraz cztery 

jednogodzinne warsztaty praktyczne z koncentracji i koordynacji ruchowej TAI CHI dla dorosłych, 

w których uczestniczyło 25 osób. Ze strony fundacji w realizację zadania były zaangażowane trzy 

osoby. 

 

14. Uczniowski Klub Sportowy „DYS”. 

 

Klub otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł., którą w całości wykorzystał na realizację 

zadania pod nazwą: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców 

gminy Niemce”. W ramach dotacji przeprowadzono zajęcia treningowe i szkoleniowe dla dzieci i 

młodzieży. Zawodnicy uczestniczyli rozgrywka ogólnopolskich ligowych, rozgrywkach 



organizowanych przez LZPN w systemie ligowym piłki nożnej trampkarzy młodszych, młodzików 

starszych, orlików młodszych i żaków. Ponadto klub brał udział w turniejach towarzyskich 

(organizacja Turnieju Mikołajkowego). Został zorganizowany letni obóz sportowy w Sztutowie. W 

ramach realizacji powyższego zadania publicznego ze strony UKS Dys było zaangażowanych 

jedenaście osób, a adresatami zadania publicznego było osiemdziesiąt osób. 

 

15. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce. 

 

Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 11.500,00 zł., którą w całości wykorzystało 

na realizację zadania pod nazwą: „Rozwijanie zdrowych form spędzania czasu wolnego”. W 

ramach dotacji zorganizowano obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce. W 

ramach realizacji powyższego zadania publicznego ze strony SILGN było zaangażowanych pięć 

osoby, a adresatami zadania publicznego było piętnaście osób. 

 

16. Lubelski Klub Karate Shotokan. 

 

Klub otrzymał dotację w wysokości 2.000,00 zł., którą w całości wykorzystał na realizację 

zadania pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie Karate 

Shotokan/WKF”. Zawodnicy uczestniczyli w zawodach sportowy i pięciu turniejach karate. W 

ramach realizacji powyższego zadania publicznego ze strony LKK Shotokan były zaangażowane 

trzy osoby, a adresatami zadania publicznego było dwadzieścia osób. W dniu 05 lutego 2020 r. 

Fundacja została wezwana do złożenia sprawozdania. Sprawozdanie końcowe złożono w dniu 24 

lutego 2019 r. tj. 24 dni po terminie na złożenie sprawozdania (termin ustawowy do złożenia 

sprawozdania 30.01.2020 r.). 

 

II. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tradycji. 

 

1. Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej przy parafii p. 

w. Św. Ignacego Loyoli w Niemcach 

 

Kościelna jednostka organizacyjna otrzymała dotację w wysokości 1.800,00 zł., którą w 

całości wykorzystała na realizację zadania pod nazwą „Organizacja imprez kulturowych”. W 

ramach dotacji zorganizowano IX Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych oraz konkurs na 

najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową. Dofinansowanie zostało przeznaczone na wyjazdy 

turystyczno – krajoznawcze do Krakowa, Gdańska Warszawy, Wrocławia i Zakopanego . W 

ramach projektu zorganizowano wyjazd na uroczystą wieczornicę z okazji Święta Odzyskania 

Niepodległości. W realizację zadania publicznego ze strony Instytutu było zaangażowanych 15 

osób, a adresatami zadania publicznego było 600 osób. 

 

2. Stowarzyszenie „Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej”. 

 

Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 3.500,00 zł., którą w całości wykorzystało 

na realizację zadania pod nazwą „Rodzina w działaniu 3”. W ramach dotacji prowadzone były 

zajęcia świetlicowe obejmujące naukę gry na różnych instrumentach, śpiew w chórze, zumba, 

zajęcia z języka angielskiego oraz warsztaty tematyczne (kulinarne, wyrób ozdób świątecznych, 

palm i wieńców dożynkowych decupage itp.). Dofinansowanie przeznaczono również na 

wycieczkę  do Pragi.  

W realizację zadania publicznego ze strony stowarzyszenia było zaangażowanych piętnaście osób,  

a adresatami zadania publicznego było czterysta siedemdziesiąt osób. 

 

3. Fundacja Nowoczesny Konin 

 

Fundacja otrzymała dotację w wysokości 600,00 zł., którą w całości wykorzystała na realizację 

zadania pod nazwą „Zabytkowo i klockowo! Kościół pw. św. Ignacego Loyoli i św. Piotra i Pawła 

w Niemcach”- warsztaty architektury sakralnej gminy Niemce dla dzieci. 



W ramach projektu odbyły się warsztaty dziedzictwa architektonicznego. Zespół 14 

uczestników miał za zadanie zbudować podczas 1 spotkania, model wybranej przez organizatorów 

budowli-zabytku architektonicznego gminy Niemce tj. kościoła pw. św. Ignacego Loyoli i św. 

Piotra i Pawła w Niemcach. W realizację zadania publicznego ze strony stowarzyszenia 

zaangażowane były dwie osoby, a adresatami zadania publicznego było dwadzieścia osiem osób. 

 

4. Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego. 

 

Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 2.000,00 zł., którą w całości wykorzystało 

na realizację zadania pod nazwą „Wsparcie dla Teatru z Nasutowa”. W ramach projektu odbyły się 

warsztaty sceniczne mające na celu podniesienie umiejętności aktorskich 30 członków grupy 

teatralnej. Zakupiono 2 komplety kostiumów. W realizację zadania publicznego ze strony 

stowarzyszenia zaangażowane były dwie osoby, adresatami zadania publicznego było trzydzieści 

osób. 

 

5. Stowarzyszenie „Wspólna Wola”. 

 

   Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 1.000,00 zł., którą w całości wykorzystało 

na realizację zadania pod nazwą „V Piknik Woli Niemieckiej”. W ramach projektu zorganizowany 

został piknik dla dzieci i dorosłych. W ramach pikniku odbyły się prezentacje lokalnych wyrobów 

rzemieślników, producentów i przedsiębiorców. Zorganizowano również różnego rodzaju 

konkursy, gry i zabawy dla dzieci oraz pokazy pierwszej pomocy. W realizację zadania publicznego 

ze strony stowarzyszenia zaangażowanych było osiemnaście osób, a adresatami zadania 

publicznego było trzysta dziesięć osób. 

 

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowicach Konińskich. 

 

Organizacja otrzymała dotację w wysokości 2.000,00 zł., którą w całości wykorzystała na 

realizację zadania pod nazwą „Jesienią spotkania z tradycją” 

W ramach projektu zorganizowane zostało spotkanie mające za zadanie kultywowanie 

tradycji lokalnych i regionalnych oraz wspieranie więzi wśród mieszkańców Jakubowic 

Konińskich. Zarówno dzieci jak i dorośli mieli okazję uczestniczyć w warsztatach i zajęciach z 

rękodzieła. Odbyły się również warsztaty, podczas których wykonano ozdoby świąteczne. W 

realizację zadania publicznego ze strony Koła Gospodyń Wiejskich zaangażowanych było dziesięć 

osób, a adresatami zadania publicznego było dwieście piętnaście osób. 

 

7. Stowarzyszenie „Być Bliżej”. 

 

Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 500,00 zł., na realizację zadania pod 

nazwą „Kino Księżycowe – międzypokoleniowe spotkania filmowe”. W złożonym wniosku 

stowarzyszenie ubiegało się o dotację w wysokości 5.750,00 zł, na organizację dwóch imprez 

filmowych, które miały by się odbyć na błoniach przy kościele w Dysie. Dotacji nie przyjęto. 

 

8. Fundacja „Żywioły Ziemi” 

 

Fundacja otrzymała dotacje w wysokości 1.500,00 zł., na realizację zadania pod nazwą 

„Malarstwo na drewnie techniką ikonową i pozłotniczą”. W złożonym wniosku stowarzyszenie 

ubiegało się o dotację w wysokości 2.300,00 zł. na organizację sześciu warsztatów obejmujących 

wykonanie dwóch obrazów na drewnie techniką ikonową. Dotacji nie przyjęto. 

 

9. Stowarzyszenie Chór Męski BAS CANTO. 

 

Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 4.000,00 zł., na realizację zadania pod 

nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury”. W ramach dotacji zorganizowano koncert z okazji 

Dnia Matki – „O matce pieśń”. Z okazji Święta Niepodległości odbył się koncert pt.: „Poległym 

chwała, wolność żywym”. W realizację zadania publicznego ze strony stowarzyszenia było 



zaangażowanych trzydzieści osób, a adresatami zadania publicznego było pięćset osób. W związku 

z tym, że nie wykorzystano dotację w pełni, dokonano zwrotu w kwocie 0,66 zł.. 

 

10. Fundacja Integracji Lokalnej „OMNES”. 

 

Fundacja otrzymało dotację w wysokości 1.400,00 zł., którą w całości wykorzystała na 

realizację zadania pod nazwą „Z KULTURĄ NA TY”. W ramach dotacji zorganizowano 

zwiedzanie z przewodnikiem Teatru Starego w Lublinie oraz wyjazdy kulturalne do Warszawy, 

gdzie odbyło się zwiedzanie Belwederu i wystawy poświęconej Marszałkowi Józefowi 

Piłsudskiemu. Zwiedzone zostały także Łazienki Królewskie, Plac Józefa Piłsudskiego oraz ogrody 

znajdujące się na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Adresatami zadania publicznego 

był dwadzieścia osób. Ze strony fundacji w realizację zadania były zaangażowane trzy osoby. 

 

11. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce. 
 

Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 11.000,00 zł., którą w całości wykorzystała 

na realizację zadania pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury”.  

      W ramach projektu zorganizowano święto kobiet z okazji Dnia Kobiet. Dofinansowanie 

zostało przeznaczone na wyjazdy turystyczno – krajoznawcze do Krakowa, gdzie zwiedzano miasto 

i jego zabytki. W ramach projektu beneficjenci mogli skorzystać z wyjazdu Szlakiem Piastowskim: 

Gniezno, Biskupin, Poznań. W realizację zadania publicznego ze strony stowarzyszenia było 

zaangażowanych dwadzieścia osób, a adresatami zadania publicznego było sto czterdzieści pięć 

osób. 

 

12. Ochotnicza Straż Pożarna 

 

Organizacja otrzymała dotację w wysokości 1.000,00 zł., którą w całości wykorzystała na 

realizację zadania pod nazwą „Otwarci na cyfryzację”. 

W ramach projektu został zakupiony telewizor wraz z uchwytem. Pozyskany sprzęt 

wykorzystywany jest do prowadzenia szkoleń zarówno dla jednostek straży pożarnych jak i  dla 

mieszkańców gminy np. z udzielania pierwszej pomocy. W realizację zadania publicznego ze 

strony Ochotniczej Straży Pożarnej zaangażowane były cztery osoby, a adresatami zadania 

publicznego były dwadzieścia cztery osoby.  
 

       Powyższe oferty zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu, jak i również na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy Niemce.       

 

III. Podsumowanie 

 

     Program współpracy był wyrazem polityki władz Gminy Niemce wobec organizacji 

pozarządowych, zmierzającej do zapewnienia im możliwości działania na terenie gminy. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 

odbywało się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji 

suwerenności stron i jawności oraz ścisłego współdziałania przy realizacji zadań ustawowych. 

Ogółem w 2019 r. w ramach realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi: 

1) ogłoszono 2 konkursy, 

2) w ramach konkursów organizacje złożyły 29 ofert na realizację zadań publicznych: 

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wpłynęło 17 oferty od 16 podmiotów. 

 Wójt Gminy Niemce przyznał dofinansowanie dla 17 ofert w kwocie 200.000,00 zł.  

– wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wpłynęło 12 ofert 

od 12 podmiotów. Wójt Gminy Niemce przyznał dofinansowanie dla 12 ofert w kwocie 



30.000,00 zł. 

3) zlecono realizacje zadań publicznych i podpisano 29 umów. 

4) z budżetu Gminy Niemce przeznaczono na realizację zadań publicznych przez organizacje 

  pozarządowe 230 000,00 zł. 

5) dwie organizacje zrezygnowały z dotacji na realizację zadań 

  publicznych: 

  – „Kino Księżycowe – międzypokoleniowe spotkania filmowe”– dotacja w kwocie 500,00 zł. 

  – „Malarstwo na drewnie techniką ikonową i pozłotniczą”– dotacja w kwocie 1.500,00 zł.  

6) nie wszystkie organizacje złożyły w terminie sprawozdanie z realizacji swoich projektów 

Ochotnicza Straż Pożarna sprawozdania końcowe z zadań złożyła po obowiązującym terminie 20 

sierpnia 2019 r. tj. 8 dni po terminie na złożenie sprawozdania (termin ustawowy do złożenia 

sprawozdania 12.08.2019 r.) 

– LKK Shotokan „Hinode” sprawozdanie końcowe złożone dnia 24 lutego 2020 r. tj. 25 dni po 

terminie na złożenie sprawozdania (termin ustawowy do złożenia sprawozdania 30.01.2020 r.).   

7) dwie organizacje. za niewykorzystanie w pełni kwoty dotacji musiały dokonać zwrotu w kwocie 

   4,92 zł.  

8) trzy organizacje zostały wezwane pismem do usunięcia nieprawidłowości w sprawozdaniu  

  końcowym z realizacji zadania publicznego. 

9) w ramach konkursów Wójt Gminy Niemce na realizację zadań publicznych przyznał  

  dofinansowanie: 

  – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: dla 17 ofert w kwocie 200.000,00 zł. 

   Beneficjentom przekazano zgodnie na podstawie umów dotację w wysokości 200.000,00 zł.,  

   z czego zwrócono 4,26 zł. nie wykorzystanej dotacji. 

  – wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: dla 12 ofert  

   w kwocie 30.000,00 zł., z czego były dwie rezygnacje z realizacji zadania publicznego w kwocie 

   2.000,00 zł. 

   Beneficjentom przekazano zgodnie na podstawie umów dotację w wysokości 28.000,00 zł.,  

   z czego zwrócono 0,66 zł. nie wykorzystanej dotacji.  

10) Łącznie w 2019 r. z zakresu: 

   - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przekazano kwotę 199 995,74 zł.  

   - wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazano  

     kwotę 27 999,34 zł. 

 

 

 

 

 

                                                              Wójt Gminy Niemce 

                                                                     /-/ 

                                                               Krzysztof Urbaś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 1   

do sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie za 2019 rok 

 

Wykaz organizacji, które otrzymały dofinansowanie udzielone przez gminę Niemce wraz  

i informacją o wydatkowaniu środków finansowych – kultura fizyczna i sport. 

 

Lp. 

Nazwa organizacji 

pozarządowej, podmiotu 

realizującego zadania 

publiczne 

Koszt 

całkowity 

zadania 

Koszty 

pokryte  

z dotacji i 

odsetek od 

dotacji 

Koszty 

pokryte z 

innych 

środków 

finansowych  

Koszty 

pokryte z 

wkładu 

osobowego   

i wkładu 

rzeczowego 

1 Klub Sportowy Nasutów 56.653,58 25.000,00 25.153,58 6.500,00 

2 
Dyski Klub Sportowy 

„BŁĘKITNI” Dys 
31.897,77 25.001,07 1.796,70 5.100,00 

3 

Gminny Uczniowski 

Ludowy Klub Sportowy 

Niemce 

22.472,98 22.001,73      271,25 200,00 

4 Klub Sportowy Ciecierzyn 27.231,12 25.000,00 231,12 2.000,00 

5 

Instytut Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Lubelskiej 

Oddział w Niemcach 

30.166,00 1.500,00 27.666,00 1.000,00 

6 
Gminny Klub Sportowy 

Niemce 
37.568,08 28.000,00 5.568,08 4.000,00 

7 
Stowarzyszenie „Wspólna 

Wola” 
4.460,00 1.000,00 - 3.460,00 

8 Fundacja Ecclesia Nostra 7.471,55 2.495,74 1.075,81 3.900,00 

9 

Stowarzyszenie „Społeczna 

Inicjatywa Krasienina i 

Okolic im. Ireny 

Kosmowskiej" 

9.931,25 5.001,50 2.179,75 2.750,00 

10 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Niemce” 
30.312,50 16.000,00 8.312,50 6.000,00 

11 
Uczniowski Klub Sportowy 

Football Academy Niemce 
17.160,00 10.000,00 4.160,00 3.000,00 

12 
Klub Karate Tradycyjnego 

BUSHI 
6.434,20 2.000,00 2.976,00 1.458,20 

13 
Klub Karate Tradycyjnego 

BUSHI 
7.733,65 2.000,00 4.390,00 1.343,65 

14 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Dys” 
183.122,96 20.000,00 144.822,96 18.300,00 

15 
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Lokalnych Gminy Niemce 
61.604,00 11.500,00 41.104,00 9.000,00 

16 
Fundacja Integracji 

Lokalnej OMNES 
3.100,00 1.500,00 - 1.600,00 

17 
Lubelski Klub Karate 

Shotokan 
4.281,32 2.000,00 1.781,32 500,00 

 Razem 541.600,96 200.000,04 271.489,07 70.111,85 

 

 

 
  



 

Załącznik nr 2 

do sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Niemce z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za 2019 rok 

 

Wykaz organizacji, które otrzymały dofinansowanie udzielone przez gminę Niemce wraz 

i informacją o wydatkowaniu środków finansowych - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji. 

. 

Lp. 

Nazwa organizacji 

pozarządowej, podmiotu 

realizującego zadania 

publiczne 

Koszt 

całkowity 

zadania 

Koszty 

pokryte  

z dotacji i 

odsetek od 

dotacji 

Koszty 

pokryte z 

innych 

środków 

finansowych 

Koszty 

pokryte z 

wkładu 

osobowego  

i wkładu 

rzeczowego 

1 

Towarzystwo Edukacji 

Patriotycznej im. gen. 

Karola Ziemskiego 

2.400,00 2.000,00 - 400,00 

2 

Instytut Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Lubelskiej 

przy parafii p.w. Św. I. 

Loyoli  w Niemcach 

4.565,94 1.500,00 2.665,94 400,00 

3 
Fundacja Nowoczesny 

Konin 
758,80 600,00 100,00 58,80 

4 
Stowarzyszenie „Wspólna 

Wola” 
4.460,00 1.000,00 - 3.460,00 

5 

Stowarzyszenie Społeczna 

Inicjatywa Krasienina i 

Okolic im. I. Kosmowskiej 

9.001,05 3.501,05 - 5.500,00 

6 

Koło Gospodyń Wiejskich 

w Jakubowicach 

Konińskich 

8.008,96 2.000,00 8.96 6.000,00 

7 
Stowarzyszenie Chór 

Męski Bas Canto 
4.999,34 3.999,34 - 1.000,00 

8 
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Lokalnych Gminy Niemce 
23.960,95 11.000,00 9.210,95 3.750,00 

9 
Fundacja Integracji 

Lokalnej „OMNES” 
3.020,00 1.400,00 20,00 1.600,00 

10 Ochotnicza Straż Pożarna 1.804,00 1.000,00 804,88 - 

 Razem 62.980,03 28.000,39 12.810,84 22.168,80 

 

 

 
 

 

      

 


