
 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na lata 2016-2020” w 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solec-Zdrój, marzec 2019 r. 



I. WPROWADZENIE 

Wieloletni program współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020 

przyjęty został Uchwałą Nr XI/44/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 września 2015 roku 

po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Zgodnie z § 10 Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

lata 2016-2020 Wójt Gminy Solec-Zdrój nie później niż do 30 kwietnia każdego roku zda Radzie 

Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Niniejszy dokument jest podsumowaniem kolejnego roku współpracy Gminy z organizacjami 

pozarządowymi. 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Solec-Zdrój są ważnym ogniwem 

społeczeństwa obywatelskiego. Działalność organizacji pozarządowych stanowi bazę dla 

rozwoju społeczności lokalnej, gdyż to właśnie one skupiają najaktywniejszych i najbardziej 

wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszej Gminy. Dlatego też, aby zapewnić lepsze 

warunki funkcjonowania organizacji pozarządowych, administracja samorządowa wspiera 

podejmowane przez te organizacje inicjatywy celem wzmocnienia i rozwoju współczesnej 

demokracji. 

W roku 2018 Gmina Solec-Zdrój współpracowała z sektorem pozarządowym zlecając realizację 

zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe znając dobrze lokalne 

potrzeby mogą realizować je skutecznie i efektywnie. 

Głównym celem współpracy było budowanie partnerstwa między administracją publiczną i 

organizacjami pozarządowymi w realizacji ważnych celów społecznych na rzecz mieszkańców 

Gminy Solec – Zdrój. 

Dla realizacji tego celu wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich: 

- zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy, 

- umacnianie poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnej wspólnoty, 

- integrację społeczności lokalnej, 

- promowanie osiągnięć wspólnoty lokalnej. 

Przy realizacji celów, Gmina kierowała się głównie: 

Zasadą partnerstwa – organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 

zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczyły w identyfikowaniu i 

definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu ich rozwiązywania oraz 

wykonywaniu zadań publicznych, 

Zasadą pomocniczości i suwerenności stron – Gmina Solec-Zdrój, respektując odrębność i 

suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznaje ich prawo do samodzielnego 

definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań 



publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a także wspiera finansowo 

ich działalność oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie 

określonej ustawą, 

Zasadą jawności podejmowanych działań – Gmina Solec-Zdrój udostępniała 

współpracującym z nią organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach 

realizowanych zadań publicznych, w których możliwa była współpraca z tymi organizacjami, 

Zasadą legalności – wszelkie działania Gminy oraz organizacji pozarządowych odbywały się w 

granicach i na podstawie przepisów prawa, 

Zasadą efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów 

realizacji zadań publicznych, 

Zasadą uczciwej konkurencji – zrealizowany został wymóg udzielania tych samych informacji 

odnośnie wykonywanych działań, zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne, a 

także wymóg stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i 

podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania. 

Zaangażowanie partnerów, zarówno po stronie samorządu, jak i po stronie sektora 

pozarządowego pozwoliło na zrealizowanie zamierzonych celów. 

Szczegółowy zakres współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi został opisany w 

dalszej części sprawozdania. 

 

II. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

 

I. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej: 

a) Prowadzenie na terenie Gminy Solec-Zdrój ośrodka wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy. 

W dniu 23 listopada 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu 

Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 

oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, został ogłoszony otwarty konkurs ofert na rok 2018 dla organizacji 

pozarządowych w przedmiocie: pomocy społecznej – prowadzenia na terenie Gminy 

Solec-Zdrój ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie 

środowiskowego domu samopomocy. 

Na realizację w/w zadania została złożona 1 oferta. 

Oferentem był Caritas Diecezji kieleckiej w Kielcach. 

Umowa na udzielenie dotacji została podpisana 19 grudnia 2017 roku. 

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 597.982,60 zł. 

Z pomocy udzielonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach w 2018 roku 

skorzystało 42 osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne intelektualnie. 

ŚDS realizował pracę z osobami chorymi głównie poprzez: 

- uczestnictwo w dziennym ośrodku wsparcia – terapię zajęciową wspomagającą 

nabywanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, 



- pracę terapeutyczno – rehabilitacyjną prowadzoną w czterech pracowniach: kulinarnej, 

technicznej, botanicznej, zajęć manualnych, 

- prowadzenie zajęć nastawionych na poprawę funkcjonowania społecznego, tj. treningi 

higieniczne oraz ułatwiające podjęcie aktywności zawodowej, 

- prowadzenie indywidualnych spotkań, których celem jest przygotowanie do aktywnego 

poruszania się po rynku pracy oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

intelektualnie i chorym psychicznie powrotu do środowiska. 

Rezultaty powyższych działań można zaobserwować u podopiecznych poprzez poprawę: 

1. umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, 

2. nawiązywania kontaktów społecznych osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych 

intelektualnie, 

3. wydłużenie okresu remisji choroby, 

4. regularnego przyjmowania leków przez większość osób, 

5. wyraźną redukcję napięć lękowych i strachu przed kontaktem z ludźmi, 

6. zmniejszenie poczucia bezsilności i osamotnienia. 

Dotacja została wykorzystana w całości i prawidłowo rozliczona. 

b) Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz 

nieuleczalnie chorych zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój. 

W dniu 12 lutego 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu 

Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, zgodnie z art. 11 

ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, został ogłoszony otwarty konkurs ofert na 

realizację w 2018 roku zadania publicznego pn. „Prowadzenie opieki paliatywnej 

skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych 

na terenie Gminy Solec-Zdrój”. 

Na realizację w/w zadania wpłynęła 1 oferta. 

Oferentem była FUNDACJA GOSPODARCZA św. BRATA ALBERTA z Kielc. 

Umowa na udzielenie dotacji została podpisana 19 marca 2018 roku. 

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 12.000,00 zł, w tym: 

- dotacja Gminy Solec-Zdrój: 10.000,00 zł 

- środki własne: 2.000,00 zł. 

W ramach realizacji zadania został przeprowadzony cykl 20 szkoleń wśród grupy 

seniorów i młodzieży. Szkolenia obejmowały tematykę prawidłowej opieki nad 

osobami przewlekle oraz nieuleczalnie chorymi. Szkolenia przeprowadziła 

wykwalifikowana pielęgniarka pracująca w hospicjum w Busku - Zdroju. Grupa 

wolontariuszy objętych szkoleniem została zapoznana z ogólnymi zasadami 

niesienia pomocy chorym. Zakres tematyczny dotyczył umiejętności rozmowy z 

chorym, jego karmienia, przewijania oraz dbałości o higienę osobistą. Szkolenia 

obejmowały również część praktyczną: przećwiczono metody karmienia, 

zapobiegania odleżynom, mierzenia ciśnienia krwi. 

Dotacja została wykorzystana w całości i prawidłowo rozliczona. 

 



II. Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

W dniu 04 kwietnia 2018 roku podpisano umowę z Gminnym Klubem Sportowym 

Vitalpol w Solcu-Zdroju na realizację zadania pn. „Popularyzowanie  gry w piłkę nożną 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenia współzawodnictwo, udział w 

rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i 

sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Solcu-

Zdroju”. 

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 30.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

- realizację programów szkolenia sportowego, 

- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie 

sportu lub uczestnictwa w tych zawodach, 

- utrzymanie, remont lub modernizację obiektów i urządzeń sportowych klubu 

służących uprawianiu sportu, 

- zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie 

posiadanego sprzętu sportowego, 

- organizację imprez sportowych na terenie Gminy. 

W ramach otrzymanej dotacji Gminny Klub Sportowy Vitalpol organizował całoroczne 

treningi  i rozgrywki. Zakupiono niezbędny sprzęt, m.in. tablicę taktyczną, bramki 

mobilne, znaczniki oraz odzież i obuwie sportowe dla zawodników. Opłacono także 

badania lekarskie zawodników i opiekę medyczną podczas rozgrywek. Ponadto ze 

środków dotacyjnych zostało zapłacone wynagrodzenie trenera i sędziów oraz 

transport zawodników na rozgrywki piłkarskie. 

Dotację wykorzystano w całości i prawidłowo rozliczono. 

 

III. Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji. 

Dotację na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego przyznano: 

I. Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Soleckiej na realizację zadania: 

     - zorganizowanie w dniu 23 czerwca 2018 roku wraz z Gminnym Centrum Kultury  

      w Solcu – Zdroju imprezy pn. „SOBÓTKI 2018” – 2.000,00 zł 

II. Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu SOLEC-ZDRÓJ na realizację zadań: 

     - „Przystanek Solec-Zdrój” – przygotowanie i udostępnianie wystawy pn.  

       „Przystanek Solec-Zdrój. Cudze chwalicie, swego nie znacie” – 1.000,00  zł 

III.  Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu SOLEC-ZDRÓJ na realizację zadań: 

      „Opowieści starego kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości 

      uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca – Zdroju  

      i jego mieszkańców” – 1.000,00 zł 

IV.  Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu SOLEC-ZDRÓJ na realizację zadań: 

       „Opowieści starego kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości 

      uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca – Zdroju  

      i jego mieszkańców” – przygotowanie i udostępnienie wystawy pn.  

      „Dla Niepodległej. Solecka Sztafeta Pokoleń” – 1.000,00 zł 



V.  Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu SOLEC-ZDRÓJ na realizację zadań: 

      „Opowieści starego kufra – poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości 

      uzdrowiskowej poprzez organizację wystaw dotyczących Solca – Zdroju  

      i jego mieszkańców”  - przygotowanie i udostępnienie wystawy jubileuszowej  

      „15 lat działalności Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC-ZDRÓJ” – 

       1.000,00 zł. 

 

IV. Realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Dotację na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

przyznano: 

I. Stowarzyszeniu Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” na realizację zadania: 

   - zorganizowanie imprezy kulturalno – sportowo – rekreacyjnej dla osób  

     niepełnosprawnych i ich rodzin pn. „VIII PIKNIK RODZINNY – DZIEŃ  

     NIEZAPOMINAJKI – Zborów 2018” – 1.500,00 zł. 

 

Gmina Solec – Zdrój współpracowała również z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.  

W roku 2018 trzy organizacje pozarządowe złożyły do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju projekty 

wniosków o udzielenie wsparcia w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 

rok”. Udało się pozyskać dofinansowanie na realizację projektów: 

1. „Miejsce aktywności społecznej mieszkańców – tworzenie warunków do rozwoju 

organizacji pozarządowych i lokalnych grup nieformalnych działających na terenie Gminy 

Solec-Zdrój” – projekt złożyło Towarzystwo przyjaciół Ziemi Soleckiej. 

Całkowity koszt zadania: 10.800 zł, w tym: 

- wysokość dofinansowania: 6.400,00 zł, 

- środki z budżetu gminy: 4.400,00 zł. 

W ramach realizacji projektu zakupiono komplet mebli do pomieszczenia przeznaczonego dla 

organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w Gminnym Centrum Kultury w Solcu-

Zdroju. 

2. „Wyposażenie miejsca integracji społecznej mieszkańców wsi Kików” – projekt złożyło 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Kików. 

Całkowity koszt zadania: 10.083,50 zł, w tym: 

- wysokość dofinansowania: 6.000,00 zł 

- środki z budżetu gminy: 4.083,50 zł. 

W ramach realizacji projektu zakupiono komplet mebli (10 stołów i 74 krzesła). 

3. „Stawiamy na aktywność fizyczną – doposażenie stadionu sportowego w Solcu – Zdroju – 

projekt złożyła Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju. 

Całkowity koszt zadania: 11.623,50 zł, w tym: 

- wysokość dofinansowania: 6.900,00 zł 

- środki z budżetu gminy: 4,723,50 zł. 

W ramach realizacji projektu zakupiono dwie 10-cio osobowe kabiny dla zawodników 

rezerwowych na stadion sportowy w Solcu-Zdroju. 



Efektem współpracy Gminy Solec-Zdrój z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Soleckiej było 

wydanie w 2018 roku publikacji pn. „Z dziejów Gminy Solec-Zdrój”. W ramach realizacji 

projektu Gmina zapewniła środki na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem 

materiałów do publikacji (napisaniem książki) w kwocie 18.000,00 zł, natomiast Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Soleckiej pozyskało środki niezbędne do wydania publikacji w kwocie 

30.375,00 zł. 

 

III. WSPÓLPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM 

Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała m.in. na: 

- pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej i 

ponadregionalnej, 

- przekazywaniu informacji organizacjom pozarządowym o planowanych konkursach 

organizowanych przez różne instytucje, 

- zamieszczaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w „Gazecie Soleckiej” informacji 

dotyczących działalności organizacji pozarządowych w naszym regionie. 

Organizacje pozarządowe, których głównym celem statutowym jest upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu mają bezpłatnie udostępniane boisko sportowe oraz kontener (szatnie) 

będące własnością Gminy Solec-Zdrój. Pozostałe stowarzyszenia mogą bezpłatnie korzystać  

z mienia gminnego w postaci świetlic wiejskich lub wolnych sal w szkołach. 

 

W 2018 roku Gmina Solec-Zdrój aktywnie współpracowała z Ochotniczą Strażą Pożarną w 

Solcu – Zdroju. Współpraca ta dotyczyła w szczególności organizacji imprez kulturalnych oraz 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

W ubiegłym roku OSP realizowała projekt pn. „Nauka i zabawa z OSP – soleckie wakacje”. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 21.459,00 zł, w tym 15.000,00 zł to dofinansowanie z 

Lokalnej Grupy Działania Królewskie Ponidzie, 689,00 zł stanowił wkład własny OSP, a 

5.770,00 zł wkład rzeczowy od sponsorów. 

OSP w Solcu – Zdroju było  współorganizatorem wielu wydarzeń sportowo – kulturalnych 

odbywających się na terenie gminy i uzyskała dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego na następujące projekty : 

1. „III Bieg Mikołajowy w Solcu-Zdroju”.  

Całkowita wartość zadania: 1265,01 zł, w tym: 

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – 1.000,00 zł 

- wkład własny OSP – 265,01 zł, 

2. X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal muzyki Akordeonowej „Harmonia Zdrowia i 

Muzyki”. 

Całkowity koszt zadania: 4.500,94 zł, w tym: 

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – 4.000,00 zł 

- wkład własny OSP – 500,94 zł. 

Ponadto strażacy ochotnicy przygotowali poczęstunek dla uczestników imprez pn. „Solec – 

Zdrój na Kulinarnym Szlaku Ponidzia”.  



Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy zawsze służą pomocą przy 

zabezpieczaniu imprez organizowanych przez Gminne Centrum Kultury oraz Gminę Solec-

Zdrój. 

IV. PODSUMOWANIE 

Możliwość współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na tak wielu 

płaszczyznach odbywała się dzięki pozytywnemu nastawieniu obu stron. 

W realizację Wieloletniego programu współpracy zaangażowane było wiele organizacji 

pozarządowych, w tym prowadzących działalność pożytku publicznego. Działają w nich ludzie 

społecznie zaangażowani, wolontariusze, poświęcając swój wolny czas i energię. Wszystko to 

przyczyniło się do rozwoju środowiska lokalnego i Gminy Solec-Zdrój. 

Dzięki zaangażowaniu partnerów (Gminy Solec-Zdrój i organizacji pozarządowych) w 2018 

roku udało się wspierać i realizować działania w zakresie pomocy społecznej, pomocy 

osobom niepełnosprawnym, sportu i kultury. 

Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w ostatnich 

latach pozwalają na pogłębienie partnerskiej współpracy w celu lepszego wykonania zadań 

publicznych realizowanych przez Gminę Solec-Zdrój. 

 

 

 

 

Opracowała: Paulina Wojtacha 

            

 


