
                                                     Sprawozdanie
              z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
                                z terenu Gminy Solec-Zdrój za rok 2017.

Na terenie Gminy Solec-Zdrój działają następujące stowarzyszenia i organizacje 
pozarządowe:
1.Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „WIELKI  GROSZ” przy Domu
    Pomocy Społecznej  w Zborowie.
2. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne  Solec-Zdrój  
3. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kikowie.
4. Stowarzyszenie Młodzi Dla Wsi Zagajów w Zagajowie.
5. O.S.P.  Kików , Piestrzec, Zborów, Świniary, Solec-Zdrój.
6. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej w Solcu-Zdroju.

W ramach pomocy i wsparcia finansowego  dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 
Gmina Solec-Zdrój dofinansowała następujące zadania w 2017 roku:

Caritas Kielecka Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Świniarach –
480.654,60 zł.

dotacja na prowadzenie na terenie gminy Solec-Zdrój ośrodka wsparcia dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy. 

 Koszty utrzymania 5 jednostek OSP z terenu gminy za 2017 rok
w tym:

 wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i 
szkoleniach  –  1.088,98 zł

  wypłata strażakom za wykonanie prac konserwacyjnych i utrzymanie 
            sprzętu w gotowości bojowej – 12.764,13 zł

 zakup części wymiennych do samochodów pożarniczych  i ich wymiana oraz 
materiałów na wyposażenie samochodów – 639,12 zł

 badania lekarskie członków OSP – 3.150,00 zł
 przeglądy techniczne samochodów i sprzętu ppoż – 1.412,50 zł
 opłaty za energię elektryczną i gaz – 1.984,90 zł
 opłaty za telefon  – 955,76 zł
 ubezpieczenie samochodów, strażnic i członków OSP – 5.825,00 zł
 nagrody dla dzieci biorących udział  w Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 328,00 zł
 zakup paliwa, oleju, płynu do samochodów i sprzętu – 5.726,12 zł
 zakup mundurów strażackich wyjściowych z czapkami (6 kompletów) oraz 10 par 

rękawic OSP Solec-Zdrój – 3.750,00 zł
 wykonanie przeglądów okresowych w strażnicach – 770,00 zł
 opłata za wykonanie prawa jazdy kat. C dla kierowcy OSP Piestrzec – 1.900,00 zł 
 prenumerata gazety „Strażak” – 420,00 zł
 opłata za wydanie zezwolenia na jazdę samochodem uprzywilejowanym – 250,00 zł
 wymiana maski w aparacie tlenowym OSP Solec-Zdrój – 848,70 zł
 zakup prostowników do samochodów będących na wyposażeniu jednostek OSP  – 

708,00 zł



 legalizacja gaśnic OSP Solec-Zdrój  – 60,00 zł
 zakup gaśnic na wyposażenie strażnic OSP z terenu gminy – 616,00 zł
 remont pompy szlamowej i wymiana akumulatora w motopompie OSP Solec-Zdrój –

255,99 zł
 nagrody dla jednostek OSP za udział w zawodach sportowo – pożarniczych – 

1.630,46 zł
 zakup materiałów na uzupełnienie torby medycznej OSP Solec-Zdrój – 470,00 zł
 uzupełnienie butli tlenem medycznym OSP Solec-Zdrój – 289,99 zł
 opłata za szkolenie BHP, seminarium z zakresu ochrony p.poż oraz szkolenie obsługi

pilarek dla członków OSP z terenu gminy – 3.269,00 zł
 remont strażnicy w Kikowie (wymiana okien, parapetów zewnętrznych, rynien, 

ocieplenie stropu, ocieplenie budynku) – 30.643,12 zł 
 dofinansowanie przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji – 4.000,00 zł
Ogółem wydatki: 83.755,77 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wsi wydatkowano  na utrzymanie jednostek OSP:
 energia, gaz i węgiel – 6.910,98 zł
 zakup stołu do tenisa stołowego OSP Piestrzec – 2.601,00 zł
 zakup materiałów do malowania podłogi i ścian w strażnicy w Kikowie– 1.000,00 zł
 zakup materiałów do remontu zaplecza kuchennego w strażnicy w Zborowie – 

163,70 zł
  zakup bramy do garażu w strażnicy w Świniarach – 4.772,40 zł
 zakup materiałów do remontu strażnicy w Świniarach – 3.490,00 zł
 prace konserwacyjne na zbiorniku p.poż w Chinkowie – 2.583,00 zł
 odmulanie zbiornika p.poż w Zagajowie – 5.999,92 zł
Ogółem wydatki z funduszu sołeckiego: 27.521,00 zł

Odmulanie zbiornika p.poż w Zagajowie – 2.000,00 zł

Łączna kwota wydatków na jednostki OSP : 113.276,77 zł

Ponadto środki finansowe wydatkowano na:
 Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym  

          Solec- Zdrój imprezy IX Soleckie Imieniny Jana i Janiny w kwocie  2 000,00  zł
 Dotacje na zorganizowanie  imprez przez Stowarzyszenie „Wielki Grosz” ze 

Zborowa : „VIII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne  Nad Zalewem” oraz  „Piknik 
Rodzinny Dzień Niezapominajki”  w łącznej kwocie 1.800,00  zł

 Zakup  artykułów  spożywczych na zorganizowanie przez ZHP   rajdu pieszego 
„Zmarzlaczek” na kwotę  323,53 zł

 Organizacja cyklu wystaw dotyczących historii Solca-Zdroju i jego mieszkańców   
przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Solec Zdrój na łączną kwotę    
4.000,00 zł 

 Doświetlenie zabytkowego kościoła pw. św. Stanisława w Świniarach w kwocie 
3.018,95 zł.

 Wynagrodzenie dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Kikowie  za 
przygotowanie stoiska promocyjnego w Tokarni w kwocie 300,00 zł

 Wynagrodzenie dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Kikowie za 



przygotowanie potraw regionalnych na dożynki gminne w Kikowie – 2.000,00 zł
 Wynagrodzenie dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej za przygotowanie 

stoiska promocyjnego w trakcie imprezy Solec-Zdrój na Kulinarnym Szlaku Ponidzia
– 2.400,00 zł

 Wynagrodzenie dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej za przygotowanie 
stoiska promocyjnego w trakcie imprezy Soleckie Lato nad Zalewem – 2.000,00 zł

 Współorganizacja II Biegu Mikołajkowego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Soleckiej – 3.000,00 zł

 Zakup regionalnych stoisk drewnianych (z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Soleckiej) – 12.500,00 zł

 Współorganizacja Biegu Mikołajkowego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Soleckiej – 2.000,00 zł

Łączna kwota wydatków: 35.342,48 zł

Z zakresu kultury fizycznej i sportu;

 Gminny Klub Sportowy w VITALPOL w Solcu-Zdroju  
Dotacja dla  klubu sportowego na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu 
na terenie gminy Solec-Zdrój w kwocie 30.000,00 zł 
Środki finansowe przekazano również  na:

  ubezpieczenie sportowców  w kwocie 1.700,00 zł 

Ponadto w celu prawidłowego funkcjonowania stadionu sportowego w Solcu-  Zdroju 
wykonano i zakupiono:

 Zakup materiałów w celu bieżących napraw na stadionie – 1.652,78 zł
 Zakup przenośnej toalety TOY TOY i saszetek dezynfekcyjnych na stadion – 

2.079,15 zł
 Opłata za energię elektryczną na stadionie – 2.949,21 zł

Łączna kwota z zakresu kultury fizycznej i sportu: 38.381,14 zł

Poza wsparciem finansowym udzielono również pomocy stowarzyszeniom w innej formie, i
tak:
 przez cały rok 2017 Koło Gospodyń Wiejskich w Kikowie korzystało w Szkole 
 Podstawowej w Kikowie z pomieszczenia  na zasadzie użyczenia (porozumienie 
 z dnia 28.04.2008 roku) zgodnie z obowiązującymi porównywalnymi stawkami 
 wynajmu pomieszczeń. 
  Roczną wartość tego użyczenia wycenia się na kwotę 4 752 zł. 

Ogółem w 2017 roku wydatkowano środki finansowe na łączną kwotę:   672.406,99 zł.


