Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Busko-Zdrój
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
Współpraca Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.
oparta była na Rocznym Programie Współpracy określonym w Uchwale nr XVI/186/2019
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. oraz w Uchwale nr XX/238/2020
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 kwietnia 2020 r.
Przedmiotowy Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w oparciu o zasady określone w uchwale nr XLII/466/10 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Celem głównym Programu było budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem gminy
a podmiotami Programu, które służy efektywnemu wykorzystaniu społecznej aktywności
w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy.
Współpraca z podmiotami Programu odbywała się na zasadach:
1) pomocniczości,
2) suwerenności stron,
3) partnerstwa,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
W roku 2020 Gmina Busko-Zdrój współpracowała z następującymi podmiotami:













Fundacją Gospodarczą św. Brata Alberta,
Stowarzyszeniem Amazonki Busko-Zdrój,
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
Amatorskim Klubem Sportowym 1947 Busko-Zdrój,
Klubem Sportowym „Słoneczko”,
Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym „Unia” przy Pływalni Miejskiej w
Busku-Zdroju,
Buskim Klubem Sportowym Kung-Fu Yantai,
Klubem Sportowym Arena Busko,
Stowarzyszeniem KS „Handbalove Busko”,
Bokserskim Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym „Ring” w BuskuZdroju,
Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach.
Stowarzyszeniem Razem Dzieciom w Busku-Zdroju,
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Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka,
Buskim Ośrodkiem Terapii i Profilaktyki Uzależnień w Busku-Zdroju,
Stowarzyszeniem Miłośników Szańca,
Klubem Seniora Busko-Zdrój,
Lokalną Organizacją Turystyczną ,,Moc Ponidzia”,
Koalicją Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich,
Fundacją Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi „Przytulisko” w Zbludowicach,
Stowarzyszeniem Przyjaciół Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz.

Mając na uwadze charakter Gminy Busko-Zdrój, jak i możliwości efektywnego realizowania
przedsięwzięć, Rada Miejska w Busku-Zdroju określiła sferę zadań publicznych realizowanych
przez gminę w 2020 roku przy udziale podmiotów programu.
Sfera ta obejmowała zadania z zakresu:
1. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
3. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
8. turystyki i krajoznawstwa.
Natomiast za priorytetowe uznane zostały zadania w następującym zakresie:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Finansowe formy współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi
obejmowały wsparcie wykonania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.
W ramach wyżej wymienionego Programu Gmina Busko-Zdrój ogłosiła 3 otwarte konkursy
ofert na realizację zadań publicznych oraz jeden konkurs na dofinansowanie wkładu
własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
Łącznie we wszystkich konkursach na realizację zadań publicznych w 2020 roku wpłynęło
49 ofert.
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Lp.

Dziedzina

1.

Ochrona i promocja zdrowia,
w tym działalność lecznicza
Działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym

3
2

12 000,00 zł 2

Działalność na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci
i młodzieży
Wspieranie
i upowszechnianie kultury
fizycznej

1

10 000,00 zł 1

9

350 000,00 zł 8

5.

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym

5

110 000,00 zł 4

6.

Turystyka i krajoznawstwo

2

9 957,57 zł 2

22

623 957,57 zł 20

2.

3.

4.

Liczba
zakwalifikowanych
zadań

RAZEM

Środki
przeznaczone
na realizację
zadań w 2020 r.
132 000,00 zł

Liczba
zawartych
umów

Wpływ pandemii
na realizację
umów

3

Zrealizowano
w całości
Nie zrealizowano
ze względu na
Covid-19
Nie zrealizowano
ze względu na
Covid-19
Jednego zadania
nie zrealizowano
ze względu na
Covid-19
Jednego zadania
nie zrealizowano
ze względu na
Covid-19
Zrealizowano
w całości
-

Otwarte konkursy były ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze.
Ogłoszenia o wymienionych otwartych konkursach ofert podawane były do wiadomości
publicznej poprzez:
-publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
-umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
-publikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.
Szczegółowe procedury wyłaniania organizacji i podmiotów każdorazowo określał Regulamin
Konkursu wprowadzany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
W celu rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje w drodze otwartych konkursów ofert,
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój powoływał komisję konkursową do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego.
Tryb powołania i zasady działania komisji zawarte są w programie współpracy Gminy BuskoZdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2020 rok.
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Komisja konkursowa każdorazowo przedstawiała Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój
propozycje rozstrzygnięcia konkursów. Ostatecznego wyboru ofert i wysokości środków
przyznanych na realizację poszczególnych zadań dokonywał Burmistrz.
Wyniki otwartych konkursów ofert podawane były do publicznej wiadomości przez
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w formie zarządzenia. Ostatecznie podpisano 20
umów. Z uwagi na trwająca w kraju epidemię Covid-19 zrealizowano 15 zadań publicznych
na łączną kwotę 563 216,35 zł.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Zadania realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej mają na celu wspieranie przede wszystkim tych
organizacji sportowych, które zachęcają mieszkańców do aktywności w tym do uprawiania
sportu profesjonalnego. W sposób szczególny premiowane są dyscypliny sportowe z uwagi
na swoją długoletnią tradycję i popularność na terenie gminy Busko-Zdrój (piłka nożna,
pływanie, lekkoatletyka, boks, piłka ręczna i siatkowa).
Na realizację Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. w zakresie sportu przekazano 340 000,00 zł,
z czego 333 461,32 zł wykorzystano ostatecznie na realizację następujących zadań:
Lp.
1
2

3
4
5

6
7

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Bokserski Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy „Ring”
Stowarzyszenie KS Handbalove Busko

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „Unia” przy Pływalni Miejskiej
w Busku-Zdroju
Amatorski Klub Sportowy 1947 BuskoZdrój
Klub Sportowy ARENA BUSKO

Klub Sportowy „Słoneczko” w BuskuZdroju
Buski Klub Sportowy Kung-Fu Yantai

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
poprzez dyscyplinę boks
Popularyzacja sportu oraz rozwój umiejętności
sportowych wśród dzieci i młodzieży poprzez
organizowanie zajęć piłki ręcznej i prowadzenie
drużyny w drugiej lidze
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
w dyscyplinie sportowej pływanie
Upowszechnianie wśród mieszkańców miasta
i gminy dyscypliny sportowej – piłka nożna
Doskonalenie umiejętności sportowych dzieci
i młodzieży z terenu miasta i gminy Busko-Zdrój
poprzez prowadzenie zajęć treningowych i
współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki
ręcznej i piłki siatkowej dziewcząt i chłopców
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
w dyscyplinie sportowej lekkoatletyka
Tongbei quan – lekiem na długowieczność

Busko-Zdrój, maj 2021 r.

8

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Kielcach

Rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej
wśród dzieci, młodzieży i kobiet gminy Busko-Zdrój
w dziedzinie castingsportu (wędkarstwa
rzutowego)

Realizacja zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej pływanie, fot. MUKS „Unia”

Realizacja zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej pływanie, fot. MUKS „Unia”
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Realizacja zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez dyscyplinę boks, fot. BMUKS „Ring”

Realizacja zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez dyscyplinę boks, fot. BMUKS „Ring”
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Realizacja zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej lekkoatletyka,
fot. KS „Słoneczko”

Realizacja zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej lekkoatletyka,
fot. KS „Słoneczko”
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Z uwagi na pandemię Covid-19 realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
była znacząco utrudniona. Wiele spośród określonych w ofertach rezultatów działań, musiało
zostać zastąpionych alternatywnymi formami aktywności sportowej. Ostatecznie ze względu
na niepełną realizację oferty dokonano zwrotu części jednego dofinansowania. Ponadto w
całości nie udało się zrealizować zadania zaproponowanego przez Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego w Kielcach.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Gmina Busko-Zdrój wsparła w 2020 r. cztery zadania w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym, z czego 3 ukierunkowane na zapobieganie
alkoholizmowi oraz jedno związane z zapobieganiem narkomanii. Na ich realizację
przekazano łącznie 100 000,00 zł, natomiast ostatecznie wykorzystano kwotę 87 797,46 zł,
zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
1

Nazwa organizacji
Buski Ośrodek Terapii
i Profilaktyki Uzależnień

2

Fundacja Wychowanie
i Profilaktyka im. Jana Pawła II
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Kielecka, Oddział
w Busku-Zdroju
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział w Busku-Zdroju

3

4

Nazwa zadania
Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia
w środowisku lokalnym, prowadzenie zajęć
terapeutycznych z osobami uzależnionymi
i współuzależnionymi od alkoholu i narkotyków
Archipelag Skarbów
Prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży
pod nazwą „Baw się zdrowo i bezpiecznie”
W trosce o młodego człowieka - kolonia wypoczynkowokrajoznawcza z profilaktyką uzależnień

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone przez rząd oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
w związku z pandemią Covid-19 nie udało się zrealizować zadania zaproponowanego przez
Fundację Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II. Dokonano również zwrotu części
jednego dofinansowania.

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Gmina Busko-Zdrój wsparła w 2020 r. trzy zadania w zakresie Ochrony i promocji zdrowia,
w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej. Realizacja zadań publicznych z tego zakresu ma na celu poprawę jakości
świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, podejmowanie działań promujących
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zdrowy styl życia i profilaktykę oraz wsparcie mieszkańców gminy Busko-Zdrój dotkniętych
chorobą. Na ich realizację przeznaczono i wykorzystano łącznie 132.000,00 zł zgodnie
z poniższą tabelą:

Lp.
1

Nazwa organizacji
Fundacja Gospodarza św.Brata
Alberta

2

Stowarzyszenie Amazonki BuskoZdrój
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział w Busku-Zdroju

3

Nazwa zadania
Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do
pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych
zamieszkałych na terenie gminy Busko-Zdrój
Rehabilitacja psychofizyczna środowiska Amazonek
Galopem po zdrowie – promowanie aktywnego stylu
życia jako sposobu na utrzymanie dobrego zdrowia

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
W 2020 r. Gmina Busko-Zdrój wsparła 2 zadania z tego zakresu na łączna kwotę 12.000,00 zł.
Jednak ze względu na epidemię Covid-19 zadań nie udało się zrealizować i dotacje zostały
zwrócone.
Lp.
1
2

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie Miłośników
Szańca
Klub Seniora

Nazwa zadania
Zagospodarowanie wolnego czasu seniorów w Szańcu
i okolicy. Senior aktywny-sprawny-zdrowy etap 5
Integracja mieszkańców gminy Busko-Zdrój w wieku
emerytalnym

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Wsparcie gminy w realizacji zadań publicznych z tego zakresie miało na celu
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z jej terenu. Dotacja na ten cel
w wysokości 10.000,00 zł została przyznana Stowarzyszeniu „Razem Dzieciom” w BuskuZdroju na zadanie pn. „Lato dzieciom" .
Jednak z uwagi na obostrzenia w związku z pandemią Covid-19 zadania nie udało się
zrealizować.
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Turystyka i krajoznawstwo
W 2020 r. Gmina Busko-Zdrój wsparła realizację 2 zadań publicznych z tego zakresu. Na ich
realizację przeznaczono i wykorzystano łącznie 9.957,57 zł, zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
1

Nazwa organizacji
Lokalna Organizacja Turystyczna
,,Moc Ponidzia”

Nazwa zadania
Promocja walorów turystyczno-uzdrowiskowych Miasta
i Gminy Busko-Zdrój poprzez wydanie folderu
informacyjnego

2

Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich
i Miejskich

Promocja walorów turystyczno-kulturowych Miasta
i Gminy Busko-Zdrój poprzez organizację wydarzenia
promocyjnego - plenerowej wystawy zdjęć

W ramach wsparcia zadań publicznych poza wymienionymi wyżej, Gmina Busko-Zdrój
współpracowała przy realizacji zadań oferowanych przez organizacje pozarządowe w trybie
art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (z pominięciem procedury konkursu) – w następującym zakresie:


Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – podpisano
umowę na zadanie pn. „Działania na rzecz pomocy bezdomnym zwierzętom
z terenu Miasta Gminy Busko-Zdrój”” z Fundacją Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi „Przytulisko” w Zbludowicach.
Kwota dofinansowania wyniosła 3.000,00 zł.



Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego podpisano umowę na zadanie: pn.
„Opracowanie i wydanie publikacji promującej Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
im. Krystyny Jamroz" ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Festiwalu Muzycznego im.
Krystyny Jamroz.
Kwota dofinansowania wyniosła 5.000,00 zł.

Współpraca z organizacjami miała nie tylko charakter finansowy, ale również pozafinansowy,
obejmujący m.in. sprawowanie patronatu Burmistrza nad imprezami organizowanymi przez
stowarzyszenia i kluby w oparciu o ich statutową działalność.
W 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój udzielił honorowego patronatu przy
organizacji następujących imprez:




,,VII Open Polish Dance Cup” organizowany przez Fundację Perfekta Dance w BuskuZdroju
,,Otwarty Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym” organizowany przez
Uczniowski Klub Sportowy ,,Perfecta” w Busku-Zdroju
Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej organizowany przez Stowarzyszenie KS Handbalove
Busko
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Stowarzyszenia i inne podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku
publicznego korzystały również bezpłatnie z gminnych obiektów sportowych




Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, MUKS „Unia”, UKS „Marlin” (Pływalnia Miejska)
AKS 1947 Busko-Zdrój , KS „Słoneczko”, PZW Busko-Zdrój (Stadion Miejski)
KS Handbalove Busko, KS Arena Busko (Skatepark)

Realizacja zadania: Upowszechnianie wśród mieszkańców miasta i gminy dyscypliny sportowej– piłka nożna,
fot.AKS 1947 Busko-Zdrój
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Realizacja zadania: Upowszechnianie wśród mieszkańców miasta i gminy dyscypliny sportowej– piłka nożna,
fot.AKS 1947 Busko-Zdrój

W 2020 r. Gmina Busko-Zdrój współpracowała z organizacjami pozarządowymi, które
działały na rzecz społeczności gminy. Przedmiotową współpracę należy ocenić pozytywnie–
miała ona wpływ na budowanie partnerstwa i integracji społeczeństwa. Realizacja programu
zapewniła efektywne wykonanie zadań publicznych gminy poprzez włączenie organizacji w
ich realizację, uzupełniając tym samym działania podejmowane w tym względzie przez
lokalny samorząd.
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