UCHWAŁA NR VII/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji "Programu współpracy
Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
Działając na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 688) oraz Uchwałą nr XL/329/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek
w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr VII/79/2019
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Autor: Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Toszku
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WSTĘP
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument określający zasady
polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec tzw. trzeciego sektora
- pozarządowego. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, dalej: „u.d.p.p.w”) przyjmowanie
rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest obowiązkiem każdej
jednostki samorządu terytorialnego.
Wypełniając dyspozycję ustawową w roku 2018 r. współpraca Gminy Toszek
z organizacjami pozarządowymi została określona w programie przyjętym Uchwałą
nr XL/329/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia
"Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”, zwanym dalej „Programem”.
Dokument określał obszary i zasady oraz formy współpracy z organizacjami
pozarządowymi wraz z wykazem zadań priorytetowych planowanych do realizacji w ramach
tej współpracy. Ubiegłoroczny Program pozwalał na prowadzenie działań zmierzających
do osiągnięcia głównego celu, jakim było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym poprzez budowanie
harmonijnej i partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami działającymi
w szczególności na terenie Gminy Toszek.
Spośród listy celów szczegółowych można wymienić: wsparcie rozwoju aktywności
społeczności gminy i jej zaangażowania w proces definiowania i rozwiązywania problemów
społecznych, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb,
wsparcie dla organizacji służące rozwojowi i lepszemu przygotowaniu do współpracy z gminą
w zakresie realizacji zadań publicznych i dla osiągnięcia ważnych celów społecznych
oraz budowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności
lokalnej, w szczególności poprzez rozwijanie i umacnianie poczucia przynależności do lokalnej
społeczności.
Niniejsze opracowanie opisuje sposób jego realizacji oraz przyjęte formy współpracy,
jak i szczegółowy zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania wraz ze stopniem osiągnięcia
założonych celów.

fot. opracowanie własne
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Rozdział 1
Dane liczbowe
§ 1. Liczba ofert złożonych w poszczególnych konkursach oraz w trybie pozakonkursowym
(tzw. „małe granty”)
1. W 2018 r. złożono następującą liczbę ofert:
1) na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w drodze otwartego konkursu ofert wpłynęło łącznie 7 ofert;
2) na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w drodze otwartego konkursu ofert wpłynęła
1 oferta;
3) na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z pominięciem procedury otwartego
konkursu ofert (tzw. „małe granty”) wpłynęły łącznie 22 oferty.
2. Łączna ilość złożonych ofert nie jest adekwatna do ilości przyznanych dotacji w 2018 r.
ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy Toszek – brak środków finansowych
lub niecelowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego.
3. Ilość zawartych umów na realizację zadań publicznych Gminy Toszek wynosi 21, w tym:
1) 8 umów zawarto w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert;
2) 13 umów zawarto w wyniku trybu pozakonkursowego (tzw. „małe granty”).
§ 2. Łączna suma przyznanych dotacji – wysokość środków finansowych przekazanych
organizacjom z budżetu Gminy Toszek na realizację zadań publicznych
1. W „Programie współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na realizację zadań publicznych Gminy
Toszek w roku 2018 zaplanowano kwotę w wysokości 335.000,00 zł1.
2. Łączna suma kwot dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym, zarówno w trybie
konkursowym, jak i z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert (tzw. „małe granty”),
na realizację zadań publicznych w roku 2018 wyniosła 342.687,81 zł.
3. Wydatki z budżetu Gminy Toszek w roku 2018 wyniosły 35.804.164,58 zł2, z czego
340.000,00 zł zabezpieczono na finansową współpracę z organizacjami pozarządowymi,
co daje 0,95 %.

1

2

§ 8 ust. 1 i 2 Uchwały nr XL/329/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
§ 2 Uchwały nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Toszek na rok 2018
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rys. 1 Wydatki budżetu Gminy Toszek
na dotacje dla organizacji pozarządowych

w roku 2018

z uwzględnieniem środków

finansowych

przeznaczonych

Rozdział 2
Organizacje, którym zlecono realizację zadań publicznych Gminy Toszek
w roku 2018 w drodze otwartego konkursu ofert
§ 1. Liczba przeprowadzonych otwartych konkursów ofert
W 2018 r. przeprowadzono 4 otwarte konkursy ofert na:
1) realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia
oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 8 stycznia 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 r.;
2) realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w okresie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;
3) realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w okresie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;
4) realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
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§ 2. Liczba organizacji, którym zlecono zadania publiczne w drodze otwartego konkursu
ofert wraz z kwotami przyznanych dotacji
Realizację zadań publicznych Gminy Toszek zlecono w 2018 r. łącznie 8 organizacjom
wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, udzielając dotacji n/w podmiotom:

Lp.

Nazwa podmiotu,
któremu udzielono dotacji
w drodze otwartego konkursu
ofert

Sfera zadań publicznych

Kwota udzielonej
dotacji

1.

Caritas Diecezji Gliwickiej

ochrona i promocja zdrowia oraz
działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

115.000,00 zł

2.

Klub Sportowy
„Zamkowiec” w Toszku

40.000,00 zł

3.

Ludowy Klub Sportowy
„Przyszłość” Ciochowice

51.000,00 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy
„Orzeł” Paczyna
z siedzibą w Paczynie

9.000,00 zł

5.

Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy
„Ruch” w Pniowie

6.

Uczniowski Klub Sportowy
„Toszecka Grupa Kolarska”

16.500,00 zł

7.

Klub Łuczniczy A3D Toszek

18.500,00 zł

8.

Klub Sportowy
Toszecka Akademia Piłkarska

11.000,00 zł

wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

RAZEM:

24.000,00 zł

285.000,00 zł

rys. 2 tabela – Wykaz organizacji pozarządowych, którym udzielono w 2018 r. dotacji w drodze otwartego konkursu
ofert wraz ze wskazaniem kwot dotacji

§ 3. Rrealizowane zadania publiczne oraz osiągnięte efekty
1. Realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zlecono 7 klubom
sportowym:
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1) Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku:
a) realizowane zadania:
− przeprowadzenie w sumie 450 godzin szkoleń oraz treningów sportowych;
− zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych;
− nauka „zdrowej rywalizacji” i współpracy w grupie;
− zakup sprzętu sportowego;
b) osiągnięte efekty zadania to:
− podniesienie poziomu świadomości dzieci, młodzieży, a także dorosłych mieszkańców
Gminy Toszek dotyczące sposobów aktywnych form spędzania czasu wolnego;
− podniesienie sprawności fizycznej uczestników;
− zwiększenie zainteresowania piłką nożną mieszkańców Gminy Toszek oraz integracja
uczestników z innymi grupami oraz ze środowiskiem lokalnym;
− zwiększenie sprawności ruchowej i poprawa kondycji zdrowotnej zawodników;
− poprawa umiejętności sportowych zawodników;
− wpływ na zmniejszenie wad postawy i chorób cywilizacyjnych wśród dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Toszek;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) - 4.493,50 zł.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2) Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice:
a) realizowane zadania:
− przeprowadzenie szkoleń dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowanie i rozegranie
meczy oraz środowiskowych imprez sportowych, w tym w szczególności uczestnictwo
w 74 zawodach sportowych rozgrywanych w ramach rozgrywek seniorów i juniorów;
− propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
− zapewnienie zdrowych form spędzania wolnego czasu;
− zrealizowanie 460 godzin działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży;
− zorganizowanie
turnieju
trampkarzy,
w
którym
wzięły
udział
3 drużyny;
− zorganizowanie w miesiącu grudniu 2018 r. turnieju skata oraz turnieju tenisa
stołowego;
− stopniowe doskonalenie umiejętności sportowych mieszkańców;
− sprawowanie podczas zajęć opieki wychowawczej i szkoleniowej;
− krzewienie aktywności fizycznej i sportowej oraz kształtowanie nawyku aktywnego
spędzania wolnego czasu z poszanowaniem tradycji sportowej sołectwa Ciochowice;
− zakupienie nowego sprzętu piłkarskiego;
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b) osiągnięte efekty:
− zapewnienie poziomu rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;
− rozwój psychofizyczny i integracja społeczna uczestników zadania;
− poprawa zdrowia, sprawności fizycznej i uzdolnień sportowych zawodników
i mieszkańców;
− zapewnienie zdrowych form spędzania wolnego czasu poprzez udział w rozgrywkach
i zawodach sportowych;
− zrealizowanie planu zajęć szkoleniowych w zakresie dyscypliny piłki nożnej;
− zorganizowanie turnieju trampkarzy, turnieju skata, turnieju tenisa stołowego oraz
turnieju oldbojów;
− wzrost popularności tenisa stołowego;
− wzrost poziomu samoorganizacji uczestników zadania;
− wzrost poziomu rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;
− integracja społeczności lokalnej sołectwa Ciochowice w przedsięwzięciach sportowych
i sportowo-rekreacyjnych;
− propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) – 20.895,00 zł.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

3) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Paczyna z siedzibą w Paczynie:
a) realizowane zadania:
− przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, szkoleń dzieci, młodzieży i dorosłych;
− rozegranie 10 meczy w grupie C Śląskiego Związku Piłki Nożnej (podokręg Zabrze);
− wykonanie prac fizycznych przy obiekcie sportowym, w tym prac porządkowych
w ramach wolontariatu;
− nauczenie aktywnych sposobów zagospodarowania czasu wolnego;
b) osiągnięte efekty:
− podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu sołectwa Paczyny
na temat korzyści płynących z uprawiania ćwiczeń fizycznych;
− poprawa stanu zdrowia uczestników, w tym przeciwdziałanie wadom postawy;
− podniesienie sprawności ruchowej mieszkańców sołectwa Paczyna;
− integracja uczestników oraz wzmacnianie zachowań „fair play”;
− propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) - 0,00 zł.
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fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ruch” w Pniowie:
a) realizowane zadania:
− przeprowadzenie zajęć teoretycznych i szkoleniowych;
− udział w turniejach i rozgrywkach drużynowych organizowanych przez Śląski
Związek Tenisa Stołowego, Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach oraz
wojewódzkie zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych;
− uczestnictwo w wojewódzkich turniejach kwalifikacyjnych;
− udział w rozgrywkach ligowych (II liga kobiet; liga okręgowa mężczyzn oraz liga
terenowa mężczyzn);
b) osiągnięte efekty:
− podniesienie poziomu sportowego uczestników zadania;
− wzrost świadomości o korzyściach wynikających z uprawiania sportu;
− zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, co wpłynęło na zmniejszenie
zagrożenia narkomanii i alkoholizmu;
− promocja tenisa stołowego oraz Gminy Toszek poprzez uczestnictwo w turniejach
i rozgrywkach drużynowych organizowanych przez Śląski Związek Tenisa Stołowego;
− poprawa stanu zdrowia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
− zdobycie 14 miejsca (na 69) w klasyfikacji ligowej Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
w kategoriach seniorskich;
− zdobycie przez drużynę kobiet 8. miejsca w II lidze;
− wzrost popularności tenisa stołowego na szczeblu lokalnym;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) - 1.171,50 zł.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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5) Uczniowski Klub Sportowy „Toszecka Grupa Kolarska”:
a) realizowane zadania:
− udział w zgrupowaniach;
− przeprowadzenie treningów oraz zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
uczęszczających do szkół z terenu Gminy Toszek, które przygotowały zawodników
do rywalizacji z rówieśnikami;
− kształtowanie nawyku systematyczności oraz chęci współpracy;
− stopniowa eliminacja nadwagi poprzez propagowanie zdrowego stylu życia;
− popularyzacja kolarstwa;
− wyjazdy i realizacja planu treningowego podczas udziału w wyścigach kolarskich;
b) osiągnięte efekty:
− wzrost poziomu sportowego/ rozwój umiejętności;
− zagospodarowanie czasu wolnego;
− zwiększenie liczby osób wybierających rower jako formę rekreacji/ popularyzacja
kolarstwa;
− promocja Gminy Toszek podczas zawodów i imprez kolarskich o różnej skali
i zasięgu;
− tworzenie więzi grupowych, wspólne uczestnictwo w zawodach i treningach,
promocja zdrowego trybu życia;
− wzmacnianie zachowań „fair play”;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) - 0,00 zł.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

6) Klub Łuczniczy A3D Toszek:
a) realizowane zadania:
− propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
− zapewnienie alternatywnych i zdrowych form spędzania wolnego czasu;
− organizacja zajęć sportowych w formie ogólnorozwojowego treningu łuczniczego;
− organizacja 2 pokazów łuczniczych;
− prowadzenie działalności szkoleniowej w formie treningów - przeprowadzenie
48 treningów łuczniczych dla 441 osób;
− przeprowadzenie 2 szkoleń z teorii łucznictwa dla 27 osób;
− uczestnictwo w zawodach i 12 turniejach sportowych o zasięgu krajowym wysokiej
rangi;
− organizacja 2 turniejów dla 96 osób;
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− zapewnienie optymalnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez
systematyczny udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych;
− zakup nowego sprzętu sportowego do celów szkoleniowych dla nowych osób
zainteresowanych łucznictwem, a także wykorzystywanego podczas turniejów
i pokazów łuczniczych w celu prezentacji, popularyzacji i promocji łucznictwa;
b) osiągnięte efekty:
− poprawa jakości szkolenia i motywacji oraz podniesienie poziomu wyszkolenia
zawodników;
− wzrost doświadczenia, a tym samym kompetencji zawodników;
− poprawa kondycji i sprawności fizycznej członków klubu przez zwiększenie
częstotliwości treningów i równomierny podział uczestników podczas szkolenia;;
− poprawa wizerunku i podniesienie prestiżu klubu;
− promocja Gminy Toszek;
− zwiększenie liczby osób uprawiających łucznictwo;
− zwiększenie zainteresowania łucznictwem i integracja ze środowiskiem lokalnym,
czego wynikiem jest przystąpienie do klubu nowych zawodników, osiągających
bardzo dobre wyniki i jednocześnie reprezentujących na zewnątrz Gminę Toszek;
− wzrost rozpoznawalności zawodników w środowisku sportowym i lokalnym;
− wzrost popularności łucznictwa;
− integracja z lokalnym społeczeństwem poprzez wzbudzenie zainteresowania
łucznictwem jako odmiennej formy kultury fizycznej i sportu od obecnych
standardów, przez ciągłą rekrutację, uczestnictwo w treningach i zawodach
łuczniczych;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) – 5.970,00 zł.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

7) Klub Sportowy Toszecka Akademia Piłkarska:
a) realizowane zadania oraz osiągnięte efekty:
− rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich
poprzez regularne treningi i rozgrywki międzyklubowe – zaangażowanie 90 dzieci
z terenów wiejskich w regularne treningi piłki nożnej;
− rozwój umiejętności psychofizycznych;
− nauka pracy w zespole;
− uczestnictwo w ponad 150 meczach;
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− organizacja dwóch turniejów;
− udział w 10 turniejach organizowanych przez inne kluby w okolicach powiatu
gliwickiego;
− organizacja zajęć sportowych, treningów piłkarskich 2 razy w tygodniu dla dzieci
w 5 –ciu grupach wiekowych;
− organizacja zawodów i imprez pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej
– przeprowadzono ponad 1000 godzin treningu;
b) osiągnięte efekty:
− poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez aktywny udział
w organizowanych spotkaniach sportowych;
− poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej;
− integracja społeczności/uczestników organizowanych imprez środowiskowych
poprzez wspólny udział w grach i zabawach sportowych;
− zapewnienie zdrowych form spędzania wolnego czasu dzieci poprzez udział
w rozgrywkach i zawodach sportowych;
− rozwój ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci z terenu Gminy Toszek poprzez
regularne treningi i rozgrywki międzygrupowe;
− wpojenie właściwego modelu zachowania oraz zasad „fair play” najmłodszym
mieszkańcom Gminy Toszek;
− promocja Gminy Toszek jako partnera i współorganizatora imprez sportowych;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) - 41.665,00 zł.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2. Realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych zlecono 1 organizacji pozarządowej:
1) Caritas Diecezji Gliwickiej z siedzibą przy ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice:
a) realizowane zadania:
− wykonanie specjalistycznych usług pielęgniarskich i pielęgnacyjnych w domu
pacjentów, którymi byli ludzie starsi, emeryci, renciści, bezrobotni, ludzie ciężko
chorzy, samotni oraz niepełnosprawni;
− wykonywanie specjalistycznych usług pielęgniarskich, w tym:
▪ zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;
▪ pielęgnacja zalecana przez lekarza;
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▪ udzielanie pomocy niezbędnej w funkcjonowaniu osób chorych, starszych
i niepełnosprawnych;
▪ usługi rehabilitacji leczniczej w domu pacjenta;
▪ usprawnianie i rehabilitacja chorych w szczególności po udarach, urazach,
złamaniach;
− prowadzenie edukacji zdrowotnej wobec pacjentów oraz ich rodzin (opiekunów/
domowników);
− wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pielęgnacyjnych;
− rozpoznawanie stanu pacjenta i jego środowiska oraz ustalanie problemów
zdrowotnych i socjalnych;
− zapewnienie godnych warunków osobom starszym umożliwiających przywracanie
sprawności fizycznej oraz samodzielną egzystencję;
− rozpoznawanie stanu pacjenta i jego środowiska oraz ustalenie problemów
zdrowotnych;
− prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej
obowiązującej w zakładach opieki zdrowotnej;
b) osiągnięte efekty:
− zapewnienie podstawowych oraz specjalistycznych usług opieki zdrowotnej,
a także komfortu psychicznego ludzi starszych, niepełnosprawnych lub/i chorych;
− objęcie stałą opieką 84 pacjentów z terenu Gminy Toszek;
− wykonanie 4.904 wizyt domowych;
− przeprowadzenie 475 konsultacji lekarskich;
− wykonanie 1.874 czynności higienicznych;
− wykonanie 21.358 zabiegów pielęgniarskich, w tym 2.634 przyłóżkowej rehabilitacji;
− usprawnienie ruchowe pacjentów oraz podtrzymanie funkcji życiowych;
c) udział środków finansowych własnych organizacji w realizację zadania publicznego
(zgodnie z umową) - 8.658,33 zł.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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Rozdział 3
Zadania publiczne Gminy Toszek realizowane w roku 2018 przez organizacje pozarządowe,
którym zlecono ich realizację z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert
(tzw. „małe granty”)
§ 1. Liczba organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych z pominięciem
procedury otwartego konkursu ofert oraz kwoty dotacji
W roku 2018 realizację zadań publicznych z pominięciem procedury konkursowej, w trybie
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. „małe granty”) zlecono
łącznie 10 organizacjom.

Lp.

Nazwa podmiotu, któremu
udzielono dotację w trybie
pozakonkursowym
(tzw. „małe granty”)

Nazwa realizowanego
zadania

Kwota
udzielonej
dotacji3

Udział
środków
finansowych
własnych4

1.

Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców
Województwa Śląskiego,
Koło Toszek

„Rajd szlakiem zabytków Ziemi
Toszeckiej”

1.750,00 zł

1.891,08 zł

2.

Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców
Województwa Śląskiego,
Koło Toszek

„Rosenmontag
– odrobina Nardenii
w Toszku”

2.000,00 zł

0,00 zł

3.

Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców
Województwa Śląskiego,
Koło Toszek

„Wieczór bajek”

1.500,00 zł

0,00 zł

4.

Klub Sportowy
Toszecka Akademia Piłkarska

„Organizacja rozgrywek
halowych piłki nożnej
podokręgu Zabrze i zajęcia
sportowe dla zawodników
w okresie ferii zimowych”

5.000,00 zł

1.529,96 zł

5.

Klub Sportowy
Toszecka Akademia Piłkarska

„Wakacje dzieci na sportowo
z Toszecką Akademią Piłkarską
z Toszka”

3.500,00 zł

11.843,00 zł

Toszeckie Towarzystwo
Śpiewacze

„Gryfne dziołchy i szwarne
karlusy – promocja lokalnego
dziedzictwa kulturowego
poprzez zakup śląskich strojów
dla członków Chóru Tryl”

7.150,00 zł

1.440,00 zł

6.

Zgodnie z zawartymi umowami powierzenie lub o wsparcie realizacji zadań publicznych
Dane na podstawie złożonych uproszczonych sprawozdań z realizacji zadań publicznych Gminy Toszek
w roku 2018
3
4
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7.

Ludowy Klub Sportowy
„Przyszłość” Ciochowice

„Ciochowicki festyn rodzinny
rekreacyjno-sportowy”
„„Nasza Mała Dzika
Ojczyzna” wystawa
fotograficzna prezentująca
walory przyrodnicze ziemi
toszeckiej”
„„Ja też będę strażakiem!”
– doposażenie Jednostki OSP
Toszek i organizacja pokazów
ratowniczo-gaśniczych
dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Toszek”

10.000,00 zł

7.452,50 zł

4.500,00 zł

999,99 zł

4.000,00 zł

2.367,99

8.

Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Toszeckiej

9.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Toszku Gmina Toszek

10.

Klub Sportowy „Zamkowiec”
w Toszku

„IX Piłkarski Turniej Dzikich
Drużyn”

10.000,00 zł

6.700,00 zł

11.

Orkiestra Dęta Toszek

„„Śpiewa mi Słowiczek”
– doposażenie orkiestry dętej
oraz organizacja koncertu
majowego”

2.697,50 zł

8.300,00 zł

12.

Fundacja Mniejszości
Niemieckiej Województwa
Śląskiego

„Wsparcie działalności
wydawniczej”

2.500,00 zł

11.501,88 zł

13.

Ludowy Klub Sportowy
„Orzeł” Paczyna

„Doposażenie Klubu
Sportowego Orzeł Paczyna”

3.150,00 zł

1.235,50 zł

57.747,50 zł

_______

RAZEM:

rys 3. tabela - Wykaz dotacji udzielonych w roku 2018 z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert (tj. w trybie
pozakonkursowym, tzw. „małe granty”) wraz ze wskazaniem kwot dotacji
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§ 3. Realizowane zadania oraz osiągnięte efekty
1. W roku 2018 współpraca Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi w trybie
pozakonkursowym dotyczyła sfery zadań publicznych obejmujących w szczególności zakres:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) kultury, sztuki oraz ochrony dóbr dziedzictwa narodowego;
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. W roku 2018 w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) udzielono dotacji
10 organizacjom pozarządowym na realizację n/w zadań
1) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek:
a) nazwa zadania: „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej” ;
b) zrealizowane zadania:
− zorganizowanie po raz jedenasty dla wszystkich zainteresowanych „Rajdu szlakiem
zabytków Ziemi Toszeckiej”, podczas którego odwiedzono i poznano historię
interesujących obiektów o znaczeniu historycznym w okolicy Toszka, w szczególności:
▪ drewniany kościół św. Jerzego w Ostropie (spalony przez Szwedów w czasie wojny
trzydziestoletniej),
▪ pomnik ofiar I wojny światowej w Ostropie,
▪ kościół św. Mikołaja w Kozłowie,
▪ kościół św. Jadwigi w Brzezince,
▪ klasztor OO. Kamilianów w Taciszowie,
▪ krzyż na Sznurowej Górze koło Poniszowic upamiętniający starcie wojsk czeskich
z oddziałami hrabiego Mansfelda w czasie wojny trzydziestoletniej;
− zapoznanie uczestników rajdu (100 osób) z historią – w związku z 400. rocznicą
wybuchu wojny trzydziestoletniej oraz 100. Rocznicą zakończenia I wojny światowej
tematem przewodnim były ślady wojen Ziemi Toszecko-Gliwickiej;
c) osiągnięte efekty:
− pogłębienie znajomości uczestników rajdu na temat dziejów zwiedzonych miejsc
historycznych oraz związanych z nimi ludzi;
− pogłębienie lokalnej i regionalnej tożsamości uczestników rajdu;
− wzrost poziomu świadomości uczestników rajdu w zakresie posiadanego dziedzictwa
kulturowego;
− uświadomienie społeczeństwa na temat aktywnych form spędzania wolnego czasu;
− dalsze przełamywanie barier pomiędzy mniejszością niemiecką a większością polską.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
16/30

Id: 471A544E-ABDA-4878-8F45-B41F73E2B2D7. Podpisany

Strona 16

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
___________________________________________________________________________________________________________

2) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek:
a) nazwa zadania: „Rosenmontag-odrobina Nardenii w Toszku”;
b) zrealizowane zadania:
− zorganizowanie otwartej imprezy kulturalnej na Zamku w Toszku o zasięgu
ponadlokalnym, odwołującej się do bogactwa kulturowego regionu nawiązując
do tradycyjnych form świętowania w krajach niemieckojęzycznych;
c) osiągnięte efekty:
− zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców zainteresowanych pielęgnowaniem
tradycji związanych z kulturą niemiecką;
− promocja Gminy Toszek;
− wzmocnienie poczucia tożsamości, integracja środowiska;
− przełamywanie barier miedzy większością polską a mniejszością niemiecką.

fot. opracowanie własne

3) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek:
a) nazwa zadania: „Wieczór bajek”;
b) zrealizowane zadania:
− zorganizowanie dwujęzycznej imprezy okolicznościowej dla dzieci w wieku 6-12 lat,
podczas której uczestnicy poznali bajki prezentowane po niemiecki, po polsku i śląsku.
Szczególnymi atrakcjami były: występ niemieckojęzycznego teatru jednego aktora
oraz bajka współczesna przeczytana przez jej autora;
− zorganizowanie zabaw i quizów dla dzieci,
− przygotowanie podziękowań dla lektorów czytających bajki oraz poczęstunku
dla wszystkich uczestników;
c) osiągnięte efekty:
− zaspokojenie potrzeb kulturalnych najmłodszych mieszkańców Gminy Toszek
(54 dzieci);
− wzmocnienie poczucia tożsamości, integracja środowiska;
− kształtowanie postaw otwartości na różne wpływy kulturowe;
− przełamywanie barier miedzy większością polską a mniejszością niemiecką.

17/30

Id: 471A544E-ABDA-4878-8F45-B41F73E2B2D7. Podpisany

Strona 17

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
___________________________________________________________________________________________________________

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

4) Klub Sportowy Toszecka Akademia Piłkarska
a) nazwa zadania: „Organizacja rozgrywek halowych piłki nożnej podokręgu Zabrze i zajęcia
sportowe dla zawodników w okresie ferii zimowych”;
b) zrealizowane zadania:
− zorganizowanie 7 meczy wyjazdowych;
− organizacji 32 rozgrywek halowych piłki nożnej;
− zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
− przeprowadzenie zajęć sportowych na hali sportowej w Szkole Podstawowej
im. Gustawa Morcinka w Toszku (dla 45 uczestników);
c) osiągnięte efekty:
− integracja uczestników;
− promocja zdrowego stylu życia;
− wzrost sprawności fizycznej oraz świadomości dotyczącej korzyści płynących
z uprawiania aktywności sportowej;
− poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży.
5) Klub Sportowy Toszecka Akademia Piłkarska
a) nazwa zadania: „Wakacje dzieci na sportowo z Toszecką Akademią Piłkarską z Toszka”;
b) zrealizowane zadania:
− zorganizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Toszek – członków Toszeckiej Akademii Piłkarskiej, poza aglomeracją śląską;
− zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży podczas wakacji;
− zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
− nauka odpowiedzialności;
− rozwój umiejętności;
− integracja uczestników;
− spędzanie dużo czasu na świeżym powietrzu;
− zwiedzanie obiektów turystycznych zlokalizowanych w powiecie żywieckim,
obcowanie z naturą;
c) osiągnięte efekty:
− wzrost umiejętności fizycznych;
− regeneracja sił psychofizycznych uczestników;
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Id: 471A544E-ABDA-4878-8F45-B41F73E2B2D7. Podpisany

Strona 18

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
___________________________________________________________________________________________________________

− poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej;
− rozwój zainteresowań sportowych i turystycznych dzieci.
6) Toszeckie Towarzystwo Śpiewacze:
a) nazwa zadania: „Gryfne dziołchy i szwarne karlusy – promocja lokalnego dziedzictwa
kulturowego poprzez zakup śląskich strojów dla członków Chóru Tryl”;
b) zrealizowane zadania:
− zakup śląskich strojów ludowych dla członków chóru Tryl oraz uzupełnienie
ich o brakujące elementy tradycyjne;
− zorganizowanie koncertu, podczas którego zaprezentowano nowo zakupione stroje
galowe;
− zaangażowanie społeczności lokalnej w wydarzenia społeczno-kulturalne;
− popularyzacja tradycji i zwyczajów lokalnych w szerszym wymiarze poprzez
występowanie w w/w strojach w całej Polsce oraz za granicą;
c) osiągnięte efekty:
− podtrzymywanie i kultywowanie tradycji muzycznej wraz z zachowaniem lokalnego
dziedzictwa kulturowego poprzez występowanie w tradycyjnych strojach ludowych;
− integracja członków chóru z mieszkańcami podczas koncertu;
− poprawa wizerunku członków chóru – wzrost walorów estetycznych;
− promocja Gminy Toszek;
− poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie możliwości zaspokojenia
ich potrzeb kulturalnych.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

7) Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice:
a) nazwa zadania: „Ciochowicki festyn sportowo-rekreacyjny”;
b) realizowane zadania:
− zorganizowanie na terenie obiektu sportowego LKS „Przyszłość” Ciochowice dużej
imprezy sportowo-rekreacyjnej (festynu) w dwóch etapach:
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▪ pierwszy etap nawiązywał do tematyki sportowej i polegał na organizacji meczu
trampkarzy, old boyów, seniorów oraz zawodów i konkursów dla przybyłych
mieszkańców i gości Gminy Toszek;
▪ drugi etap rekreacyjny upłynął pod kątem biesiadnych zabaw i konkursów
dla rodzin w tym bloku sportowego skierowanego do najmłodszych. W ramach
tego etapu zrealizowano konkursy sprawnościowe, w szczególności bieg
z przeszkodami, bieg płetwonurka, biegi w workach, wyścig taczek, przeciąganie
liny, żonglowanie piłką;
− krzewienie tradycji sportowych;
− kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu z rodziną, wdrażania zasady
„fair play” w rywalizacji sportowej, poszanowanie tradycji sportowej sołectwa
Ciochowice;
− wdrażanie zasady „fair play” w rywalizacji sportowej;
c) osiągnięte efekty:
− zwiększenie poziomu samoorganizacji i integracji społeczności lokalnej;
− wzrost aktywności społecznej mieszkańców sołectwa Ciochowice oraz Gminy Toszek;
− promocja aktywnego trybu życia;
− kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu z rodziną;
− promowanie aktywności sportowej z jednoczesnym promowaniem kultury śląskiej;
− integracja uczestników festynu.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

8) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej
a) nazwa zadania: „„Nasza Mała Dzika Ojczyzna” wystawa fotograficzna prezentująca walory
przyrodnicze ziemi toszeckiej””;
b) zrealizowane zadania:
− zorganizowanie wystawy fotograficznej ukazującej 30 fotografii dzikich zwierząt
żyjących na terenie historycznej ziemi toszeckiej
− zorganizowanie warsztatów z zakresu fotografii oraz sposobu zachowania się na łonie
natury podczas obserwacji roślin i zwierząt skierowanych dla dzieci i młodzieży;
− przeprowadzenie szerokiej akcji promocyjno-informacyjnej;
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c) osiągnięte efekty:
− wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży fotografią oraz/lub przyrodą;
− wyeksponowanie walorów przyrodniczych Gminy Toszek;
− promocja Gminy Toszek.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

9) Ochotnicza Straż Pożarna w Toszku Gmina Toszek
a) nazwa zadania: „„Ja też będę strażakiem!” – doposażenie Jednostki OSP Toszek i organizacja
pokazów ratowniczo-gaśniczych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Toszek”;
b) zrealizowane zadania:
− doposażenie jednostki - zakup 2 szt. opryskiwaczy spalinowych;
− zorganizowanie w jednostce remizy strażackiej OSP Toszek pokazów ratowniczogaśniczych dla dzieci i młodzieży;
− kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez połączenie
nauki i zabawy;
c) osiągnięte efekty:
− wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Toszek poprzez unowocześnienie bazy
sprzętowej;
− wzrost świadomości osób uczestniczących w pokazach, w tym dzieci i młodzieży
z zagrożeń jakie mogą towarzyszyć społeczeństwu podczas różnego rodzaju
niebezpiecznych zjawisk.
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fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

10) Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku
a) nazwa zadania: „IX piłkarski Turniej Dzikich Drużyn”;
b) zrealizowane zadania:
− zorganizowanie dwudniowej imprezy sportowej, podczas której odbyły się zawody
piłkarskie (64 mecze);
− zakup traktorka (kosiarki do trawy);
− zakup nagród dla drużyn zwycięskich (medale, puchary);
− upowszechnianie kultury fizycznej;
− popularyzacja sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
c) osiągnięte efekty:
− podniesienie sprawności fizycznej uczestników;
− zwiększenie zainteresowania piłką nożną mieszkańców Gminy Toszek oraz
integracja uczestników z innymi grupami oraz ze środowiskiem lokalnym;
− zwiększenie sprawności ruchowej i poprawa kondycji zdrowotnej zawodników;
− poprawa umiejętności sportowych zawodników;
− zagospodarowanie czasu wolnego uczestników turnieju;
− promocja sportu oraz Gminy Toszek.

11) Orkiestra Dęta Toszek
a) nazwa zadania: „„Śpiewa mi Słowiczek” – doposażenie orkiestry dętej oraz organizacja koncertu
majowego””;
b) zrealizowane zadania:
− zakup pulpitów pod nuty oraz segregatorów;
− zakup instrumentu perkusyjnego;
− zakup innych materiałów nutowych;
− zorganizowanie koncertu majowego w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Toszku;
c) osiągnięte efekty:
− wzrost walorów estetycznych i prezentacyjnych stowarzyszenia podczas występów;
− wzrost poziomu muzycznego Orkiestry Dętej Toszek poprzez zakup nowego
sprzętu;
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−
−
−

zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Toszek;
promocja Gminy Toszek;
uatrakcyjnienie oferty kulturowej Gminy Toszek;

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

12) Fundacja Mniejszości Niemieckiej
a) nazwa zadania: „Wsparcie działalności wydawniczej”;
b) zrealizowane zadania:
− popularyzacja dwujęzyczności oraz edukacji regionalnej;
− wsparcie edukacji kulturalnej i regionalnej w szkołach publicznych województwa
śląskiego, w tym Gminy Toszek;
− wydanie płyty CD (audiobook) z muzyka operetkową niemieckich europejskich
kompozytorów;
− pielęgnacja języka niemieckiego;
c) osiągnięte efekty:
− wzrost zainteresowania kulturą niemiecką;
− wzrost popularności dwujęzyczności;
− promocja tradycji i wielokulturowości Górnego Śląska;
− podtrzymanie tożsamości kulturowej i językowej;
− wzrost tolerancji.

13) Ludowy Klub Sportowy Orzeł Paczyna
a) nazwa zadania: „Doposażenie Klubu Sportowego Orzeł Paczyna”;
b) zrealizowane zadania:
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−

zakup sprzętu sportowego (piłkochwyty, siatki, bidony, getry, stroje sportowe)
stanowiącego wyposażenie klubu;
c) osiągnięte efekty:
− poprawa funkcjonalności boiska sportowego w Paczynie;
− rozwój umiejętności uczestników;
− promocja Gminy Toszek
− wzrost komfortu organizowanych zajęć treningowych wpływających na rozwój
drużyny;
− poprawa kondycji fizycznej.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

Rozdział 4
Informacje o niewykonaniu umowy o realizację zadania publicznego
§ 1. Liczba organizacji, z którymi rozwiązano umowy, nazwy organizacji, nazwy zadań,
wysokość przyznanych im dotacji oraz przyczyny rozwiązania umowy
W roku 2018 nie rozwiązano umowy z żadną organizacją pozarządową, której zlecono realizację
zadania publicznego Gminy Toszek.
§ 2. Liczba organizacji, które nie złożyły w terminie sprawozdań końcowych (nazwy
organizacji, nazwy zadań, wysokość przyznanej dotacji oraz podjęty tok postępowania)
W roku 2018 Klub Sportowy Toszecka Akademia Piłkarska nie złożyła uproszczonego
sprawozdania z realizacji zadania publicznego Gminy Toszek zleconego z pominięciem procedury
otwartego konkursu ofert pn.: „Organizacja rozgrywek halowych piłki nożnej podokręgu Zabrze i zajęcia
sportowe dla zawodników w okresie ferii zimowych”” w terminie wyznaczonym w zawartej umowie,
tj. do dnia 30 maja 2018 r. Sprawozdanie zostało złożone w dniu 4 czerwca 2018 r. Realizator
zadania został wezwany do złożenia dodatkowych informacji/wyjaśnień oraz dowodów
do uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Ustosunkowanie organizacji
do wezwania nastąpiło pisemnie w dniu 22 czerwca 2018 r.
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Rozdział 5
Podsumowanie przyjętych form współpracy
§ 1. Suma środków finansowych niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe
w roku 2018
1. W roku 2018 na realizację zadań publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego,
jaką jest Gmina Toszek zabezpieczono kwotę w wysokości: 340.000,00 zł5.
2. Łączna kwota udzielonych dotacji w roku 2018, biorąc pod uwagę dotacje udzielone zarówno
w trybie konkursowym, jak i z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert, wyniosła
łącznie: 342.747,50 zł.
3. Niewykorzystane środki pochodzące z dotacji:
1) Toszecka Akademia Piłkarska - 0,26 zł;
2) Uczniowski Klub Sportowy „Toszecka Grupa Kolarska” – 6,81 zł;
3) Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice – 0,53 zł;
4) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej – 0,10 zł;
5) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Paczyna z siedzibą w Paczynie – 58,80 zł;
4. Łączna kwota (niewykorzystana kwota dotacji wraz z odsetkami) podlegająca zwrotowi w roku
2018 wyniosła 66,50 zł.
§ 2. Informacja o niefinansowych formach współpracy
1. Użyczanie Ludowemu Klubowi Sportowemu „Przyszłość” Ciochowice obiektu użytkowego
„Dom Sportowca” wraz z wyposażeniem (kocioł C.O.) o kubaturze 1.882 m3 i powierzchni
zabudowy 654 m², powierzchni użytkowej 527 m² oraz boiska sportowego o powierzchni
zabudowy 1,3100 ha, położonych w Ciochowicach przy ul. Szkolnej 19.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

2. Od 2008 r. Gmina Toszek użycza Klubowi Sportowemu „Zamkowiec” w Toszku kompleksu
boiska sportowego oraz budynku szatni dla sportowców o powierzchni zabudowy 415 m²,
powierzchni użytkowej 242,9 m², położonych w Toszku przy ul. Karola Miarki 2.

Faktycznie zabezpieczona kwota zgodnie z Uchwałą nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2018
5
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fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku

3. Od 2000 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi gmina użycza Ludowemu
Klubowi Sportowemu „Orzeł” Paczyna boisko sportowe o powierzchni użytkowej 1,7000 ha oraz
budynek szatni dla sportowców o powierzchni zabudowy 397 m², pow. użytkowej 116 m²,
położonych w Paczynie przy ul. Wiejskiej.
4. Ponadto niefinansowe formy współpracy polegały na:
1) wymianie informacji o podejmowanych działaniach oraz o powstałych nowych
stowarzyszeniach, w szczególności poprzez publikowanie istotnych informacji na stronie
internetowej www.toszek.pl, portalu społecznościowym Gminy Toszek (Facebook)
oraz w gminnej gazecie samorządowej „Po troszku o Toszku”;
2) zamieszczaniu informacji w formie ogłoszeń lub/i plakatów o wydarzeniach, imprezach
okolicznościowych, kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe działające
na terenie Gminy Toszek, tj.:
− Toszeckie Towarzystwo Śpiewacze Chór „Tryl”;
− Chór Cecylia z Pniowa;
− Orkiestra Dęta Toszek;
− Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Kotulin;
− Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek;
− Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej;
− Klub Łuczniczy „A3D Toszek”;
− Szczep Harcerski „IGNIS” w Toszku;
− Toszecka Akademia Piłkarska;
− Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku;
− Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Paczynie;
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3) tworzeniu wspólnych imprez, przedsięwzięć o charakterze inicjatywnym złożonych
z przedstawicieli organizacji i organów gminy, przykładowo wspólna realizacja
przedsięwzięcia pn. "Toszecki Jarmark Adwentowy" wraz ze stowarzyszeniem
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej oraz Rajd Pamięci wraz z Towarzystwem
Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego, Koło Toszek (DFK Tost);
4) pomoc w przygotowaniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Toszku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z funduszu kościelnego na wymianę witraży przy ołtarzu głównym;
5) objęciu honorowym patronatem przez Burmistrza Toszka imprez, wydarzeń kulturalnych
inicjowanych przez organizacje pozarządowe, przykładowo:
− „Rajd Pamięci” - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa
Śląskiego, Koło Toszek;
− turnieje piłkarskie – II. Turniej o puchar Burmistrza Toszka – Toszecka Akademia
Piłkarska, Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku;
− IX Piłkarski Turniej Dzikich Drużyn – Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku;
− XI. festyn kościelny w Paczynie – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina
w Paczynie;
6) promowaniu działających organizacji poprzez zamieszczanie na stronie www.toszek.pl
w specjalnych zakładkach (tj. NGO, SPORT), na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
w publikacjach promocyjnych (foldery, ulotki) informacji o ich działalności;
7) pomoc w przygotowaniu wniosku do Funduszu Sprawiedliwości o dodatkowe środki
finansowe na zakup sprzętów ratowniczo-gaśniczych, w tym defilbililatorów AED,
zestawów SP R1 z desą i szynami Kramera oraz szyn Kramera – specjalistycznego sprzętu
wpływającego na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Toszek oraz rozliczenie
otrzymanej dotacji;
8) zorganizowaniu ćwiczeń gminnych dla członków formacji obrony cywilnej, których celem
było sprawdzenie stopnia przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej
do prowadzenia akcji w przypadku zagrożenia pożarowego budynku mieszkalnego,
podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych, ewakuacji oraz z zakresu udzielania
pierwszej pomocy medycznej;
9) współorganizacja uroczystości poświęcenia budynku strażnicy w Toszku i przyjęcia przez tę
jednostkę sztandaru;
10) przeprowadzaniu konsultacji społecznych nad projektami aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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§ 4. Ocena realizacji zadań przez poszczególne organizacje
1. Organizacje pozarządowe od wielu lat są ważnym partnerem Gminy Toszek w realizacji jej
statutowych zadań. Działalność tych organizacji wpływa na jakość życia mieszkańców.
Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się one do rozwoju demokracji
i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, co było głównym celem Programu.
2. W 2018 r. zawarto łącznie 21 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych z organizacjami
pozarządowymi - wszystkie zakładane w ofertach cele zostały osiągnięte.
3. Współpraca Gminy Toszek z sektorem trzecim przybrała formę finansową oraz niefinansową.
4. Podjęte przez organizacje działania, wspierane przez gminę, adresowane były do różnych grup
społecznych, służyły rozwiązaniu wielu problemów, w szczególności związanych
z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniem wykluczeniu
społecznemu ludzi starszych, chorych, podtrzymaniem ich funkcji życiowych, poprawą jakości
życia mieszkańców, a także z rozwojem kultury, dziedzictwa narodowego, zapewnieniem
przyjaznej i otwartej przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu działań odpowiadających
faktycznym potrzebom społeczności lokalnej.
5. Dzięki wsparciu Gminy Toszek liczne grupy beneficjentów mogły realizować swoje pasje,
rozwijać zainteresowania, brać czynny udział w wielu ciekawych inicjatywach.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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PODSUMOWANIE
Podsumowując działania podejmowane w ramach Programu w roku 2018 na podstawie
wskaźników i danych z lat ubiegłych zaobserwować można, iż realizowane są one konsekwentnie.
Polityka gminna w tym zakresie jest nastawiona na umacnianie i ulepszanie wypracowanych
na przestrzeni ostatnich kilku lat mechanizmów współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku 2018 kontynuowano i rozwijano dotychczasową współpracę Gminy Toszek
z tzw. „trzecim sektorem”, bowiem obfitował w szereg wspólnych inicjatyw podejmowanych
przez administrację i organizacje pozarządowe, obejmując sferę zadań publicznych, stanowiących
zagadnienia priorytetowe współpracy, które obejmowały w szczególności:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Toszek,
w tym w szczególności poprzez organizację imprez sportowych, zawodów, rozgrywek
o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, szkoleniu sportowym dzieci, młodzieży, a także
dorosłych, prowadzenie zajęć treningowych, bieżące utrzymywanie bazy sportowej związanej
z realizacją zadań publicznych, organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem
zainteresowań mieszkańców Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu;
2) promocję i ochronę zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
w szczególności poprzez: świadczenie usług pielęgniarskich dla osób obłożnie chorych,
samotnych, starszych, niepełnosprawnych, w miejscu ich zamieszkania, nie objętych
długoterminową opieką pielęgniarską, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków
pielęgnacyjnych, czy organizację szkoleń z zakresu promocji zdrowia, opieki nad pacjentem
obłożnie chorym i niepełnosprawnym;
3) kulturę i sztukę, ochronę dóbr dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez:
wzbogacanie oferty kulturalnej Gminy Toszek (organizowanie wystaw, konkursów,
koncertów), edukację kulturalną, promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego ze szczególnym
uwzględnieniem Gminy na tle regionu, upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) edukację, w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy o regionie wśród dzieci
i młodzieży szkolnej, przeciwdziałanie przejawom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży
szkolnej, kształtowanie właściwych postaw społecznych;
5) ratownictwo i ochronę ludności, w szczególności poprzez udzielanie konsultacji, porad
i pomocy w realizacji zadań przez jednostki ochotniczych straży pożarnych, działających
na terenie Gminy Toszek.
Warto także zwrócić uwagę na zwiększenie wysokości środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie Gminy Toszek na rok 2018 na współpracę samorządu
z organizacjami pozarządowymi w porównaniu z rokiem 2017 o 30.000,00 zł – wzrost z kwoty
310.000,00 zł na 340.000,00 zł. Zwiększyła się zatem kwota udzielonych dotacji, jednocześnie
znacznie zmniejszyła się suma środków finansowych niewykorzystanych przez organizacje
pozarządowe w porównaniu z latami poprzednimi. Liczba organizacji, które nie złożyły
w terminie sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych także uległa zmniejszeniu
w porównaniu z poprzednimi latami, co może świadczyć o wypracowaniu prawidłowego modelu
współpracy.
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Wszystkie wymienione działania w ramach finansowej i niefinansowej formy współpracy
jednostki samorządu z organizacjami pozarządowymi przyczyniły się do promocji Gminy Toszek
na zewnątrz, a co ważniejsze do budowania i umacniania harmonijnej i partnerskiej współpracy
oraz zaangażowania społeczności lokalnej w proces rozwiązywania problemów społecznych
oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców.
Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi tworzy warunki
do korzystania z dostępnych zasobów w sposób przejrzysty i demokratyczny, zaś wypracowane
wspólnie płaszczyzny działań umożliwiają mieszkańcom gminy bezpośrednie włączenie się
w kreowanie polityki społeczno-gospodarczej ziemi toszeckiej, a co za tym idzie zapewnienie
zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej adekwatnie do ich woli.

fot. archiwum Urzędu Miejskiego w Toszku
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UZASADNIENIE
Art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), nakłada na organ wykonawczy gminy,
tj. Burmistrza Toszka, obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu, tj. Radzie Miejskiej
w Toszku, sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Toszek z organizacjami pozarządowymi
za rok poprzedni, najpóźniej w terminie do dnia 31 maja każdego roku.
Przedmiotowe sprawozdanie zawiera zbiór najważniejszych informacji na temat zadań publicznych
realizowanych w roku 2018, uwzględniając zarówno finansową, jak i niefinansową formę współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Dzięki kontynuowaniu współpracy Gminy Toszek z organizacjami
pozarządowymi w roku 2018 i dofinansowaniu realizowanych wspólnie przedsięwzięć, budowane jest na
wysokim poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pożytku
publicznego, co ważniejsze realizowane zadania przyczyniają się do poprawy jakości życia lokalnej
społeczności.
W przyjętym Uchwałą Nr XL/329/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada
2017 r. Programie współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w § 9 został szczegółowo określony sposób oceny realizacji Programu oraz
zakres, jaki winna zawierać w/w informacja. Załączone do niniejszej uchwały sprawozdanie spełnia
wszystkie wymogi określone w § 9 ust. 4 przywołanej uchwały organu stanowiącego Gminy Toszek.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Id: 471A544E-ABDA-4878-8F45-B41F73E2B2D7. Podpisany

Strona 1

