SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY KOŚCIELEC
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
ZA 2021 ROK

Kościelec, kwiecień 2022 rok

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Kościelec w terminie do 31 maja każdego roku
zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
rok poprzedni.
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Gmina Kościelec przyjęła uchwałą
nr XXIV/186/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 listopada 2020 roku. Konsultacje programu odbyły
się poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) urzędu oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Zainteresowane podmioty otrzymały
możliwość przekazania swoich uwag w formie pisemnej osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą
elektroniczną. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne podmioty, w związku
z powyższym nie wpłynęły wnioski i uwagi do projektu Programu.
Współpraca Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi opierała się na zasadach:
1) pomocniczości,
2) suwerenności,
3) partnerstwa,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
Wójt Gminy Kościelec w dniu 8 stycznia 2021 roku Zarządzeniem nr 1.2021 ogłosił otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych. Oferty składane były do dnia 4 lutego 2021 roku. W ramach
konkursu wskazano do wsparcia następujące zadania:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pula środków przeznaczona na realizację ww. zadania - 55.000,00 zł
2) rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Pula środków przeznaczona na realizację ww. zadania – 13.000,00 zł
3) pomoc społeczna
Pula środków przeznaczona na realizacje ww. zadania -5.000,00 zł
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na 2021
rok wyniosły ogółem 73.000,00 zł.
W wymaganym terminie do Urzędu Gminy wpłynęło 7 ofert. Do opiniowania ofert złożonych
w konkursie Wójt Zarządzeniem nr 7.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku powołał komisję konkursową,
która po weryfikacji ofert przedstawiła wójtowi protokół do zatwierdzenia wysokości proponowanych
kwot dotacji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego podpisano 7 umów na realizację nw.
zadań publicznych:
1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jako realizatora
wyłoniono:
a) MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów
Celem realizacji zadania było zwiększenie aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Kościelec, upowszechnienie problematyki ochrony zdrowia poprzez sport, likwidacja patologii
społecznych. W zadaniu uczestniczyło 17 członków stowarzyszenia (rodzice, opiekunowie, trenerzy,
osoby pracujące przy realizacji zadania) oraz 50 zawodników.
W ramach zadania stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki
nożnej. W okresie od stycznia do grudnia 2021r. prowadzone były systematyczne treningi i zaprawy
kondycyjne (dot. okresu przygotowawczego) w cyklu tygodniowym. W okresie od marca do listopada
klubowe drużyny brały udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek
Piłki Nożnej w Koninie. W zakresie tym rozegranych zostało ok. 40 spotkań, z czego połowa z nich
odbyła się poza Dobrowem (na terenie powiatu kolskiego, a także woj. wielkopolskiego).
W zadaniu uczestniczyli piłkarze zarejestrowani w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Koninie.
Tradycyjnie w okresie od sierpnia do listopada zespół seniorów uczestniczył w rozgrywkach Pucharu
Polski.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 32.000,00 zł
b) Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA”
Klub brał udział w następujących rozgrywkach indywidualnych i drużynowych:
INDYWIDUALNE:
 Wielkopolski Indywidualny Turniej Juniorów online - 2 srebrne medale wśród dziewcząt,
 Mistrzostwa Polski Juniorów w Szklarskiej Porębie,
 Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach w Sypniewie - srebrny medal wśród
dziewcząt, brązowy wśród chłopców,
 Mistrzostwa Wojska Polskiego w Szachach Szybkich w Warszawie – I miejsce w kategorii
junior do lat 18, II miejsce w klasyfikacji ogólnej wśród chłopców. W turnieju z okazji 5-tej
rocznicy Akademii Sztuki Wojennej – III miejsce,
 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w ramach Mistrzostw Polski Juniorów w Uniejowie – 13
miejsce wśród dziewcząt,
 XXVIII Festiwal Szachowy w Poznaniu – 5 miejsce wśród juniorów,
 Mistrzostw Międzywojewódzkie Juniorów w Łazach – 4 i 6 miejsce wśród dziewcząt,
 Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików w Szachach Szybkich we Wrześni,
 Półfinały Mistrzostw Polski w Jastrzębiej Górze.

DRUŻYNOWE:
 III Liga Szachowa w Kościelcu
 III i IV Zjazd Ligi Juniorów w Ostrowie Wlkp.
 III Wielkopolska Liga Seniorów
 Igrzyska Młodzieży i Igrzyska Dzieci w Szachach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Kościelcu – I miejsce zdobył Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 11.000,00 zł
c) Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS Straszkovia Straszków
W ramach zadania Stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki
nożnej. W zadaniu (treningi, sparingi, mecze halowe, rozgrywki ligowe) uczestniczyli członkowie
stowarzyszenia, rodzice, opiekunowie oraz osoby pracujące przy realizacji zadania w liczbie ok. 40
osób. Podczas realizacji zadania w organizowanych imprezach sportowych uczestniczyły dzieci oraz
młodzież z terenu gminy Kościelec, powiatu kolskiego i województwa wielkopolskiego.
Uczestnicy działania brali udział w całorocznych treningach z częstotliwością do 1 raz w tygodniu.
W

zależności od warunków treningi odbywały się na hali sportowej w Kościelcu, na obiekcie

odkrytym w Kościelcu lub na wynajętym boisku w Dobrowie. W pierwszym półroczu uczestnicy brali
udział w rozgrywkach ligowych klasy B. W drugim półroczu w rozgrywkach Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w Koninie oraz w Małej Kolskiej Lidze w Halowej Piłce Nożnej.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 12.000,00 zł
2. W zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
jako realizatora wyłoniono:
a) Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie
W miesiącu lipcu 2021 roku w Dobrowie odbyła się impreza plenerowa Bogumiłki. Organizacja miała
na celu zaspokojenie potrzeb społeczności w zakresie kontaktu pomiędzy poszczególnymi grupami
społecznymi, poczucia tożsamości lokalnej, rozpowszechniania i rozwoju kultury ludowej.
W ramach działania członkowie stowarzyszenia brali udział w Węgorzewskim Jarmarku
Folklorystycznym w Węgorzewie, gdzie wystąpili jako zespól śpiewaczy z rejonu powiatu kolskiego.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 5.000,00 zł.
b) Stowarzyszenie
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czterdziestoosobowej grupy młodzieży z ZTL „Kościelec”, na potrzeby dalszych planów
artystycznych zespołu. Prezentacja efektów miała miejsce wielokrotnie w Miejskim Domu Kultury

w Kole oraz podczas II Kłodawskich Spotkań z Folklorem. Zespół występował również w Teatrze im.
Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 5.000,00 zł.
c) Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie
W maju 2021 r. stowarzyszenie „DOM” obchodziło 5-lecie swojej działalności. Efekty ich dorobku
zostały uwiecznione w broszurze pn. „5-lecie Stowarzyszenia DOM Dobrowska Organizacja
Międzypokoleniowa”. W sierpniu 2021r. odbyło się podsumowanie 5-letniej działalności wraz
z promocją wydanej broszury. Broszura została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 3.000,00 zł.
3. W zakresie pomocy społecznej poprzez zbiórki żywności, wpłynęła 1 oferta, jako realizatora
wyłoniono:
a) Bank Żywności w Koninie
W ramach realizowanego zadania Bank Żywności przekazał na teren gminy żywność pozyskaną
głownie od producentów krajowych, marketów i innych. Pomoc adresowana była dla osób najbardziej
potrzebujących. Dystrybucją otrzymanej żywności zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościelcu. Na ten cel przekazano 12.526,46 kg żywności o wartości 82.650,78 zł.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 5.000,00 zł.
Podmioty realizujące ww. zadania publiczne złożyły w terminie sprawozdania i wykorzystały
w całości przyznaną kwotę udzielonej dotacji.

