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Wstęp 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zapisy ustawy o działalności  pożytku 

publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz 1536 z póżn. zm.), które od 
ubiegłego roku obligują samorząd do przedstawienia Sprawozdania z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku za każdy rok do końca kwietnia roku następnego. 

 

Sprawozdanie zostanie podane do publicznej informacji poprzez zamieszczenie jego treści w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pieszycach. 

 

Roczny Program Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w 2011 roku został uchwalony 10 listopada 2010 r. Przed uchwaleniem 
programu został on poddany konsultacji. Projekt programu przesłano do organizacji 
pozarządowych działających na terenie gminy Pieszyce, celem zaopiniowania i wypracowania 
ostatecznej treści Programu. 

 

Sprawozdanie zawiera trzy punkty w których zawarta jest informacja dotycząca otwartych 
konkursów ofert i wsparcia finansowego organizacji, informacja dotycząca pozostałych form 
współpracy oraz informacja dodatkowa. 

 

 



I. Otwarte konkursy ofert 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz 1536 z póżn. zm.)  oraz z § 2 punkt V  Programu 

Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi i innym podmiotami w roku 

2011 przeprowadzono otwarte konkursy ofert, w których powoływane przez Burmistrza 
Miasta Pieszyce Komisje Konkursowe wyłoniły podmioty realizujące zadania publiczne. W 
skład Komisji weszli desygnowani przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miejskiego oraz 
organizacji pozarządowych. Informacje o konkursach zostały opublikowane na stronie 
internetowej gminy, w biuletynie informacji publicznej oraz na łamach „Gazety Pieszyckiej”.  

 

Gmina Pieszyce wsparła realizację zadań publicznych poprzez przekazanie środków 
finansowych następującym organizacjom: 

 

A. Na zadania z zakresu upowszechniania sportu: 

1. Miejski Klub Sportowy Pogoń Pieszyce – 58 000 zł, 
2. Klub Sportowy Boxmet Piskorzów – 16 000 zł, 
3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Wielka Sowa – 6 500 zł, 
4. Stowarzyszenie Lokalne SALOS RP Pieszyce – 11 500 zł, 
5. ULKS Sowa Pieszyce – 5 000 zł 

 

B. Na zadania z zakresu wspierania zajęć rehabilitacyjnych dla osób z upośledzeniem 
umysłowym, wspierania terapii i wypoczynku osób niepełnosprawnych:  

1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – oddział w 
Dzierżoniowie - 4 000 zł. 

 

Kontrolę merytoryczną nad tymi zadaniami pełnił pan Paweł Brzozowski – pełnomocnik 
burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Łącznie gmina wsparła 
organizacje pozarządowe kwotą 101 000 zł. Podmioty realizujące powyższe zadania 
wykorzystały kwotę udzielonego wsparcia w całości.  
 
Ponadto w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Burmistrz Miasta Pieszyce ogłosił konkursy skierowane do organizacji pozarządowych na 
realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz narkomanii. Wsparcie na łączną kwotę 15 800 zł otrzymały następujące 
podmioty:  

 

1. Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny w kwocie 
1300 zł na realizację zadania "Rodzinne majówki na sportowo", 

2. Parafii Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Pieszycach w kwocie 4000 zł na 
realizację zadania pod nazwą „Spotkanie integracyjne dla mieszkańców gminy 
Pieszyce pn. Jakubki 2011”, 

3. Parafii Rzymsko-Katolicka św. Jana Nepomucena w Pieszycach w kwocie 4000 zł na 
realizację zadania pod nazwą „Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka”, 

4. Parafii Rzymsko- Katolicka p.w. św. Antoniego w Pieszycach w kwocie 4 500 zł na 
realizację zadania pod nazwą „Biesiada Odpustowa”, 



5. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Sowa" w kwocie 2000 zł na realizację zadania pn. 
"Prowadzenie zajęć sportowych i obóz sportowy wyjazdowy"  

 
Kontrolę merytoryczną nad tymi zadaniami pełnił Pan Bogdan Klim – pełnomocnik 
burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

II. Pozostałe formy współpracy 

 

Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami w roku 2011 oprócz wspierania finansowego realizacji zdań publicznych 
realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione Urząd Miejski 
wspierał sektor pozarządowy także w innych formach. Współpraca odbywa się poprzez: 

 

• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

• tworzenie i publikowanie ważnych informacji o działaniach podejmowanych przez 
gminę i organizacje, 

• udostępnianie organizacjom na działalność bieżącą oraz na posiedzenia i 
okolicznościowe spotkania obiektów i pomieszczeń gminnych, 

• zamieszczanie na internetowej stronie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
informacjami o organizacjach pozarządowych, 

• udział zainteresowanych przedstawicieli organizacji w posiedzeniach Rady Miejskiej czy 
też w posiedzeniach Komisji RM, 

• przekazywanie informacji przez organizacje pozarządowe o zadaniach sfery publicznej, 
których realizacja odbywała się w oparciu o środki nie tylko z budżetu gminy, 

• promowanie działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu, 

• informowanie mieszkańców o udziale organizacji w pracach na rzecz gminy, 

• współorganizacji imprez, wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz świąt 
patriotycznych. 

 

Takie formy współpracy możliwe są dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego 
oraz jednostek organizacyjnych gminy Pieszyce. Wymienione powyżej formy współpracy 
dotyczą (poza wymienionymi w pkt I Sprawozdania) między innymi następujących  
organizacji pozarządowych: 

 

- Związek Emerytów, Rencistów I Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Pieszycach, 

- Polski Związek Niewidomych – Oddział Dzierżoniów, 

- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 

- Związek Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej, 

- Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy im. Tadeusz Kościuszki, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie, 

- ULKS Sowa Pieszyce, 

- Dolnośląska Organizacja Turystyczna, 

- Autoklub Świdnicki, 

- Automobilklub Sudecki, 

- Dolnośląski Związek Kolarski, 

- Koło Łowieckie Selekcjoner, 



- Towarzystwo Sportowe „Wałbrzych”, 

- Polski Związek Wędkarski – Koło Pieszyce, 

- Polski Związek Hodowców Gołębia Pocztowego – oddział Dzierżoniów, 

- Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, 

- Stowarzyszenie Kwaterodawców Gór Sowich, 

- PTTK oddział Wałbrzych, 

- Grupa Militarni Wrocław, 

- Chór Petri Silva, 

- Stowarzyszenie Jedność, 

- Grupa Wolontariacka przy Zespole Szkół w Pieszycach, 

- Pieszycki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Antoniego w Pieszycach. 

 

Ponadto w ramach współpracy z miastami partnerskimi Świecie i Schortens, oraz gminami 
zaprzyjaźnionymi z Czech Bohuslavice i Nova Paka gmina współpracowała z następującymi 
organizacjami: 

- Chór "Stella Polaris” z Schortens (współpraca z Chórem Petri Silva), 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bohuslavicach (SDH Bohuslavice), 
- Klub Piłkarski „Wda” Świecie (współpraca z MKS Pogoń Pieszyce), 
- Klub Siatkarski „Joker Mekro” Świecie (współpraca z SL Salos Pieszyce), 
- Stowarzyszenie „Żivot Bez Barier” z miasta Nova Paka (współpraca z PZN w Dzierżoniowie). 
Gmina współpracuje również z holenderską Fundacją Stichting Join Our Mission Polen, która 
od wielu lat wspiera charytatywnie działania Domu Dziecka w Pieszycach. 
 

 

III. Informacja dodatkowa  

 

Do najważniejszych zadań realizowanych w ramach współpracy Gminy Pieszyce z 
organizacjami pozarządowymi w 2011 roku należy zaliczyć: 

 

• XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 9 stycznia 2011 r., 

• 220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go  Maja – 3 maja 2011 r., 

• Turniej Zapaśniczy z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja – 7 maja 2011 r., 

• I Bieg Gór Sowich – 14 maja 2011 r., 

• Światowy Dzień Inwalidy – maj 2011 r., 

• Mitting Militarny – 23 - 25 września 2011 r., 

• Pogoń Cup 65 – 11 września 2011 r., 

• Światowy Dzień Seniora - 24 września 2011 r. 

 

 
 
Sporządził: 
Paweł Brzozowski 
Pełnomocnik burmistrza ds. organizacji pozarządowych  


