
Załącznik 5 

Polityka społeczna 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Gmina Końskie dążąc do kształtowania demokratycznego ładu społecznego  
w środowisku lokalnym, za istotny czynnik uznaje budowanie partnerstwa pomiędzy 
administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi. Partnerstwo to ma na celu coraz 
lepsze rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców naszej gminy, a tym samym 
skuteczniejsze i efektywniejsze wykonywanie zadań publicznych.  
Najważniejszym dokumentem regulującym zasady współdziałania koneckiego samorządu 
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  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi” jest 
roczny program współpracy, uchwalany na podstawie art. 5a ust. 1 przedmiotowej ustawy.  
W dniu 30 października 2017 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę  
Nr XLII/410/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, 
zwanego dalej „Programem”. Program stanowił kontynuację dotychczasowej współpracy 
Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi i powstał na bazie Programu współpracy 
Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2017. 
WProgramie wskazanopriorytetowe zadania Gminy, które miały być realizowane  
we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Były to zadaniaw zakresie: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności: 
a) wspieranie różnorodnych działań kulturalnych, w tym organizacja znaczących 

przedsięwzięć artystycznych i wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy, 
b) wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży,  
c) wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, 
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności: 

a) szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo  
we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych, 

b) organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 

c) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych służących zagospodarowaniu 
czasu wolnego dzieci i młodzieży,  

3) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,  
a w szczególności: 

a) organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, 
b) organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 



Zgodnie z wymogami ustawy projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym. 
Konsultacje zostały przeprowadzone w trybie uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej 
w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego. Konsultacje odbywały się  
w terminie od dnia 13 października 2017 r. do dnia 20 października 2017 r. Ogłoszenie  
o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,  
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w dniu  
05 października 2017 r.  
Celem niniejszych konsultacji było umożliwienie wszystkim zainteresowanym organizacjom 
pozarządowym prowadzącym działalność statutową w sferze zadań publicznych, 
odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie włączenia się do 
współtworzenia Programu poprzez zgłaszanie własnych uwag i wniosków. Do konsultacji nie 
przystąpił żaden podmiot. 

 
Formy współpracy 

Współpraca Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi miała w roku 2018 roku 
charakter finansowy i pozafinansowy.  
Współpraca o charakterze finansowympolegała w szczególności na zlecaniu realizacji zadań 
publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego  
na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
W ramach realizacji Programu Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłosił w roku 2018 jeden 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze sportu, kultury  
i wypoczynku (Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 3 stycznia 
2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań 
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, 
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży). Szczegółowy wykaz zadań objętych konkursem 
przedstawia tabela 1. 
 
Tabela 1: Wykaz zadań objętych konkursem  

 

Lp. Zakres Rodzaj zadania 

Wysokość 
środków 

publicznych 
przeznaczonych 

na realizację 
zadania 

 

Liczba 
złożonych 

ofert 

I. 
 

Wspieranie  
i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

1. Prowadzenie szkolenia dzieci  
i młodzieży oraz organizacja  
i uczestnictwo we 
współzawodnictwie sportowym 
w dyscyplinie: 
 

300 000 zł 
 

w tym: 
 

 



1.1.piłka nożna  
 

124 000 zł 2 

1.2.piłka ręczna 
 

150 000 zł 2 

1.3.pływanie 
 

18 000 zł 1 

1.4.karate 
 

8 000 zł 2 

2. Organizacja 
ogólnodostępnych imprez 
sportowych i rekreacyjnych. 
 

15 000 zł 1 

II. Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 
kultury  
i dziedzictwa 
narodowego 

1. Organizacja różnorodnych 
działań kulturalnych, w tym 
organizacja znaczących 
przedsięwzięć artystycznych i 
wydarzeń kulturalnych na 
terenie gminy Końskie. 
 

20 000 zł 0 

2. Realizacja projektów z 
zakresu edukacji kulturalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
programów skierowanych do 
dzieci i młodzieży. 

10 000 zł 2 

III. Działalność na 
rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci 
i młodzieży 

Organizacja letniego 
wypoczynku  
dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Końskie w formie 
wyjazdowej. 

20 000 zł 2 

RAZEM: 365 000 zł 12 
 

Na niniejszy konkurs wpłynęło łącznie 12 ofert, w tym 9 ofert na zadania w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz 3 oferty na realizację zadań w zakresie 
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Na realizację 
zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego nie złożono 
żadnej oferty. Opiniowaniem ofert pod względem formalnym i merytorycznym zajmowała się 
komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy 
Końskie z dnia 24 stycznia 2018 r.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Burmistrz Miasta i Gminy 
Końskie przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na realizację 11 zadań publicznych  
w łącznej wysokości 329 000 zł (jedna oferta została odrzucona ze względów formalnych). 
Środki zostały przyznane na wsparcie realizacji zadań w następujących obszarach działalności 
pożytku publicznego: 



1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 9zadań na łączną kwotę 309 000 zł, 
2) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży  

– 2 zadania na kwotę 20 000 zł. 
Wykaz wszystkich podmiotów, którym przyznano dotacje przedstawiają tabele 2 - 3. 
 
Tabela 2: Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań w zakresie 
wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej  
 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
pozarządowej 

Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota środków 
finansowych 

zaangażowanych 
przez 

organizację 
pozarządową  
w realizację 

zadania 
 

1. Miejski Klub 
Sportowy Neptun 
„MKS – 
NEPTUN” 
Końskie 

Szukamy następców Roberta 
Lewandowskiego 
 

118 000 zł 6 932,86 zł 

2. Koneckie 
Stowarzyszenie 
Sportowe Piłki 
Ręcznej 

Prowadzenie szkolenia dzieci  
i młodzieży oraz organizacja 
 i uczestnictwo we 
współzawodnictwie sportowym 
w dyscyplinie piłka ręczna 

125 000 zł 7 908,05 zł 

3. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„OLIMPIA” 

Piłka ręczna szansą na 
przyszłość 
 

25 000 zł 
 

5 730,90 zł 

4. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„WODNIK” 

Trenowanie pływania 
sposobem  
na podnoszenie ogólnej 
sprawności  
i kondycji fizycznej 

12 000 zł 
 

13 615,44 zł 

5. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Koneckie 
Stowarzyszenie 
Sportu  
i Rekreacji” 

Pływamy i podnosimy 
sprawność  
i kondycję fizyczną 

6 000 zł 585,60 zł 

 



6. Koneckie 
Stowarzyszenie 
Sportu i Kultury 

Przygotowanie zawodników z 
grupy zaawansowanej do 
startów  
w międzynarodowych 
zawodach karate kyokushin 

2 000 zł 
 

- 

7. Konecki Klub 
Karate Kyokushin 

Karate pasją życia 6 000 zł 
 

6 403,70 zł 

8. Stowarzyszenie 
Sportowe FAIR 
PLAY  

Konecki sport amatorski 
 

14 000 zł 
 

3 600 zł 

9. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Koneckie 
Stowarzyszenie 
Sportu  
i Rekreacji” 

Rekreacja i sport łączy 
pokolenia 

1 000 zł 125,59 zł 

RAZEM: 309 000 zł 44 902,14 zł 

 
Tabela 3: Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań w zakresie 
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 
 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Nazwa zadania 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota środków 
finansowych 

zaangażowanych 
przez 

organizację 
pozarządową  
w realizację 

zadania 
 

1. Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
Oddział Powiatowy 
w Końskich 

Kolonie wypoczynkowe 
w Ośrodku Kolonijnym 
„MAGNAT” w Łebie 

17 000 zł 39 007,86 zł 

2. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„OLIMPIA” 

Wakacje dla aktywnych 3 000 zł 39 651,81 zł 

RAZEM: 20 000 zł 78 659,67 zł 

 
Ostatecznie na zadania realizowane w ramach zawartych umów Gmina Końskie przekazała 
środki finansowe w wysokości 327 000 zł, w tym na zadaniaz zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 307 000 zł, co stanowi ok. 93,88% kwoty 
dotacji ogółem oraz na zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 



wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 20
ogółem(wykres 1). Umowy zawarto z 10 podmiotami. 
i Kultury zrezygnowało z przyznanej dotacji.
Podmioty dotowane wykorzystały środki w wysokości 
kwoty przekazanych dotacji. Tak wysoki
ramach zawartych umów świadczy nie tylko o racjonalnym planowaniu wydatków, ale 
również o ich prawidłowym rozliczaniu. Zwrot środków nastąpił w wyniku niewykorzystania 
dotacji w pełnej wysokości.  

Należy również nadmienić, że organizacje pozarządowe na realizację powyższych 
zadań publicznych zaangażowały 
co stanowi 27,48% środków wydatkowanych na realizację ww. zadań. W ramach tych 
środków znalazły się środki finansowe własne oraz 
zadania publicznego. 
Wykres 1: Procentowy podział dotacji na zadania zrealizowane w roku 2018

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że zdecydowaną większość środków 
jakie Gmina Końskie przekazała organizacjom pozarządowym na realizację zadań 
publicznych w 2018 roku, bo aż 93,88% stanowiły dotacje na zadania z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fi
aktywność organizacji pozarządowych, a tym samym największą liczbę zrealizowanych 
zadań. 

 
Współpraca Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi o 

pozafinansowym odbywała się w roku ubiegł
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności (np. prowadzenie 

na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich 
zakładki przeznaczonej dla organizacji pozarządowych 
gdzie zamieszczane są informacje dotyczące organizacji pozarządowych, w tym 

6,12%

wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 20 000 zł, co stanowi ok. 6,12% kwot
Umowy zawarto z 10 podmiotami. Koneckie Stowarzyszenie Sportu 

i Kultury zrezygnowało z przyznanej dotacji. 
Podmioty dotowane wykorzystały środki w wysokości 326 134,87zł, co stanowi 
kwoty przekazanych dotacji. Tak wysoki wskaźnik wykorzystania środków otrzymanych w 
ramach zawartych umów świadczy nie tylko o racjonalnym planowaniu wydatków, ale 
również o ich prawidłowym rozliczaniu. Zwrot środków nastąpił w wyniku niewykorzystania 

ż nadmienić, że organizacje pozarządowe na realizację powyższych 
zadań publicznych zaangażowały inne środki finansowe w łącznej wysokości 

środków wydatkowanych na realizację ww. zadań. W ramach tych 
środków znalazły się środki finansowe własne oraz świadczenia pieniężne od odbiorców 

Wykres 1: Procentowy podział dotacji na zadania zrealizowane w roku 2018

nego powyżej wykresu wynika, że zdecydowaną większość środków 
jakie Gmina Końskie przekazała organizacjom pozarządowym na realizację zadań 
publicznych w 2018 roku, bo aż 93,88% stanowiły dotacje na zadania z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej. W obszarze tym od lat obserwuje się największą 
aktywność organizacji pozarządowych, a tym samym największą liczbę zrealizowanych 

Współpraca Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi o 
odbywała się w roku ubiegłym w następujących formach: 

wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności (np. prowadzenie 
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich 
zakładki przeznaczonej dla organizacji pozarządowych „organizacje pozarządowe”
gdzie zamieszczane są informacje dotyczące organizacji pozarządowych, w tym 

93,88%

6,12%

Dotacje 2018

wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

wypoczynek dzieci i młodzieży

000 zł, co stanowi ok. 6,12% kwoty dotacji 
Koneckie Stowarzyszenie Sportu  

, co stanowi 99,74% 
wskaźnik wykorzystania środków otrzymanych w 

ramach zawartych umów świadczy nie tylko o racjonalnym planowaniu wydatków, ale 
również o ich prawidłowym rozliczaniu. Zwrot środków nastąpił w wyniku niewykorzystania 

ż nadmienić, że organizacje pozarządowe na realizację powyższych 
w łącznej wysokości 123 561,81 zł,  

środków wydatkowanych na realizację ww. zadań. W ramach tych 
świadczenia pieniężne od odbiorców 

Wykres 1: Procentowy podział dotacji na zadania zrealizowane w roku 2018 

 

nego powyżej wykresu wynika, że zdecydowaną większość środków 
jakie Gmina Końskie przekazała organizacjom pozarządowym na realizację zadań 
publicznych w 2018 roku, bo aż 93,88% stanowiły dotacje na zadania z zakresu wspierania  

zycznej. W obszarze tym od lat obserwuje się największą 
aktywność organizacji pozarządowych, a tym samym największą liczbę zrealizowanych 

Współpraca Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi o charakterze 
ym w następujących formach:  

wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności (np. prowadzenie 
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich www.umkonskie.pl 

„organizacje pozarządowe” 
gdzie zamieszczane są informacje dotyczące organizacji pozarządowych, w tym 

wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

wypoczynek dzieci i młodzieży



ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszenia  
o przyznanych dotacjach, informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych 
aktów prawa miejscowego, obowiązujące przepisy prawne w zakresie dotyczącym 
współpracy z organizacjami pozarządowymi), 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (np. Program 
współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Końskich na rok 2018),  

3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych  
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta  
i Gminy w Końskich (np. Konecka Rada Sportu, komisje konkursowe do opiniowania 
ofert w ramach przeprowadzanych otwartych konkursów ofert), 

4) udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy merytorycznej w zakresie realizacji 
zadań publicznych (np. udzielanie przez pracowników wydziałów merytorycznych 
Urzędu Miasta i Gminy w Końskich informacji w zakresie sporządzania ofert, 
sprawozdań, aneksów do umów, itp.),  

5) obejmowanie Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Końskie 
przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe. W roku 2018 objęto 
patronatem łącznie 18 różnorodnych przedsięwzięć, z których dwa odbyły się bez 
wsparcia finansowego Gminy Końskie,tj. Niepodległościowy Turniej o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w Piłce Ręcznej Dziewcząt oraz „II Andrzejkowy 
Międzynarodowy Turniej Szachowy”. Wykaz wszystkich przedsięwzięć objętych 
patronatem przedstawia tabela 4, 

 
Tabela 4: Wykaz wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 
Końskie w roku 2018 

 

Lp. Organizator Nazwa wydarzenia objętego Patronatem 

1. 
Stowarzyszenie Promocji Kultury i 
Sportu„PROGRES” 

Orszak Trzech Króli 

2. 

Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie 
w Końskich 

Otwarte zawody wędkarskie dla dzieci 
i młodzieży z okazji Dnia Dziecka oraz 
Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Końskie 

3. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział w Końskich 

XXVIII Masowe Biegi Uliczne z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

4. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział w Końskich 

XIII Cross Maraton „Przez Piekłodo Nieba” 



5. 
Rowerowa Akademia Królewska Rowerowa Pielgrzymka Warszawa-

Kraków Velomarathon’18  

6. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Końskich 

III Koneckie Dni Kultury Chrześcijańskiej 

7. 

Klub Sportowy LOBO RACING IV Runda Mistrzostw Strefy Polski 
Południowej w Motocrossie oraz III 
Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej 
w Motocrossie 

8. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Wiejskich 
Tradycji w Bedlnie 

Festyn Rodzinny „WAKACJE” 

9. 
Konecki Klub Jeździecki „FULLMET”  Regionalne Zawody Jeździeckie PIŁA 

CUP 2018 

10. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa 
Odkupiciela w Końskich 

Piesza pielgrzymka do Częstochowy 

11. 
Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki 
Ręcznej  

Obchody 50-lecia Piłki Ręcznej 
w Końskich 

12. 
Konecki Klub Karate Kyokushin Konecki Turniej Karate O PUCHAR 

Z ŻELIWA 

13. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział w Końskich 

Ogólnopolski Sejmik Opieki nad Zabytkami 
pod hasłem „100 lat ochrony zabytków 
w odrodzonej Polsce” 

14. 
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Oddziału 
Rejonowego w Końskich 

Dni Honorowego Krwiodawstwa 

15. 
Polski Związek Niewidomych Okręg 
Świętokrzyski Koło w Końskich 

Obchody „Międzynarodowego Dnia Białej 
Laski” 

16. 
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia 
Piłkarska Champions” Końskie 

V Mikołajkowy Turniej Akademii 
Piłkarskiej Champions Końskie 

17. 
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” Niepodległościowy Turniej o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie 
w Piłce Ręcznej Dziewcząt 

18. 
Ludowy Uczniowski Katolicki Klub 
Sportowy LUKKS Kielce 

II Andrzejkowy Międzynarodowy Turniej 
Szachowy 

 
6) pomoc w organizacji różnorodnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, 

sportowym, rekreacyjnym, turystycznym oraz promocyjnym, 
7) przekazywanie organizacjom pozarządowym materiałów promujących Gminę 

Końskie (np. z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników zawodów, konkursów, 
uroczystości), 

8) udzielanie wsparcia technicznego organizacjom pozarządowym, w szczególności 
poprzez odpłatne, w tym na preferencyjnych warunkach oraz nieodpłatne 
udostępnianie obiektów i lokali gminnych z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności statutowej organizacji. Z danych przekazanych m.in. przez Zarząd 
Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich, Pływalnię Miejską w Końskich 



oraz dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Końskie wynika, że nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach  
z gminnych zasobów lokalowych skorzystało w roku 2018 ponad 20 organizacji 
pozarządowych (tabela5). 

 
Tabela 5: Wykaz organizacji pozarządowych korzystających nieodpłatnie lub 
na preferencyjnych warunkach z gminnych zasobów lokalowych w roku 2018 

 

Lp. Beneficjent Podmiot udostępniający obiekt (lokal) 

1. Koneckie Stowarzyszenie Sportowe 
Piłki Ręcznej  

Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi 
w Końskich  

2. Miejski Klub Sportowy Neptun 
„MKS-NEPTUN” Końskie 

Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi 
w Końskich 
Pływalnia Miejska w Końskich 
Zespół Placówek Oświatowychw Stadnickiej Woli 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich 

3. Uczniowski Klub Sportowy 
„Akademia Piłkarska Champions” 
Końskie 

Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi 
w Końskich 
Zespół Placówek Oświatowychw Stadnickiej Woli 
Szkoła Podstawowa nr 1w Końskich 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich 

4. Stowarzyszenie Sportowe Fair Play Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi 
w Końskich 
Zespół Placówek Oświatowychw Stadnickiej Woli 

5. Szkolny Związek Sportowy w 
Końskich 

Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi 
w Końskich 

6. Konecki Klub Karate Kyokushin Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi 
w Końskich 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich 

7. Uczniowski Klub Sportowy 
„Koneckie Stowarzyszenie Sportu 
i Rekreacji” 

Pływalnia Miejska w Końskich 

8. Uczniowski Klub Sportowy 
„WODNIK” 

Pływalnia Miejska w Końskich 

9. Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział w Końskich 

Pływalnia Miejska w Końskich 
 

10. Uczniowski Klub Sportowy 
„OLIMPIA” 

Zespół Placówek Oświatowychw Stadnickiej Woli  

11. Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy w Kielcach  

Zespół Placówek Oświatowychw Stadnickiej Woli 

12. Świętokrzyski Związek Lekkiej 
Atletyki 

Zespół Placówek Oświatowychw Stadnickiej Woli 



13. Zarząd Oddziału Miejsko – 
Gminnego Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Końskich 

Zespół Placówek Oświatowychw Stadnickiej Woli 

14. Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Zwiastowania NMP w Nowym 
Kazanowie 

Zespół Placówek Oświatowychw Kazanowie 

15. Koneckie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Tenisa 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich,  
Szkoła Podstawowa nr 2 w końskich 

16. Świętokrzyski Klub „Amazonki” 
Filia w Końskich 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
w Końskich Sp. z o.o. 

17. Koneckie Stowarzyszenie 
Amazonek 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
w Końskich Sp. z o.o. 

18. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 
POZYTYWKA 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich 

19. Stowarzyszenie Abstynentów 
Klubu „Radość” 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
w Końskich Sp. z o.o. 

20. Stowarzyszenie „Uniwersytet 
Trzeciego Wieku – Aktywni” 
w Końskich 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich,  
Urząd Miasta i Gminy w Końskich 

21. Związek Harcerstwa Polskiego 
Hufiec Końskie 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich 

22. Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Koło w Końskich 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich 

 

Podsumowanie 
 

Realizacja Programu w roku 2018 po raz kolejny potwierdziła wolę budowania 
dialogu obywatelskiego i tworzenia odpowiednich warunków do realizacji inicjatyw 
służących mieszkańcom. Dobra współpraca sektora samorządowego i pozarządowego zależy 
nie tylko od unormowań prawnych, ale również dużego zaangażowania partnerów obu 
sektorów, doświadczenia oraz wymiany informacji. 

Należy podkreślić, że organizacje pozarządowe dzięki różnorodnym formom wsparcia 
ze strony Gminy Końskie mogły nie tylko prowadzić bieżącą działalność statutową, 
ale również zrealizować wiele cennych przedsięwzięć na rzecz jej mieszkańców W roku 
ubiegłym na realizację Programu zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 
470 000 zł, jednak w związku z brakiem ofert na niektóre działania objęte konkursem 
orazzłożeniem przez organizacje pozarządowe ofert na niższe kwoty niż przewidywano, 
środki nie zostały w pełni wykorzystane. 
 



Realizacja uchwał 

1)  Uchwała Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r.  
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. 
Woj. Świętokrzyskiego Nr 100, poz. 1069). W roku 2018 przyznano 57 stypendiów 
sportowych, na wypłatę których wydatkowano kwotę 246 816,49 zł. Dwa stypendia 
przyznano z inicjatywy Burmistrza, natomiast na wnioski klubów sportowych 
stypendia otrzymali zawodnicy Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej 
(28 stypendiów), Miejskiego Klubu Sportowego Neptun „MKS-NEPTUN” 
Końskie(26 stypendiów) oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik” (1 
stypendium), 

2) Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie 
zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 100, poz. 1070). W roku 2018 przyznano  
5 nagród pieniężnych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe we 
współzawodnictwie sportowym na łączną kwotę 1 400,00 zł. Nagrody otrzymały 
zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpia”, Koneckiego 
Stowarzyszenia Sportu i Kultury oraz Koneckiego Klubu Karate Kyokushin,  

3) Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie 
określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę 
Końskie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 157, poz. 1787, z późn. zm.). W roku 
2018 w ramach ogłoszonego naboru wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju 
sportu (Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 19 lutego 
2018 r. w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu 
w roku 2018) udzielono dotacji dla dwóch klubów sportowych w łącznej wysokości 
293 000 zł(Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej w kwocie 150 000 zł 
na realizację zadania pn. „Końskie piłką ręczną stoi”, Miejski Klub Sportowy Neptun 
„MKS-NEPTUN” Końskie w kwocie 143 000 zł na realizację zadania  
pn. „Prowadzenie szkolenia seniorów w zakresie piłki nożnej oraz udział 
we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim w roku 2018”), 

4) Gmina Końskie wspiera opiekę nad dziećmi do lat 3 dotacją celową udzielaną  
żłobkom i klubom dziecięcym na podstawie Uchwały Nr V /34/2015 Rady Miejskiej 
w Końskich z dnia 12 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 613). 
Kwota dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku wynosi 300 zł.  
Na terenie gminy Końskie w roku 2018 funkcjonowały dwa niepubliczne żłobki 
dysponujące łącznie 45 miejscami. Średnio w  miesiącu korzystało z nich 26 dzieci. 
Adekwatnie do liczby dzieci objętych opieką 2018 r. żłobkom przekazano dotacje  
w wysokości: 

 Żłobek „Bajkowa Kraina” – 21 300 zł, 

 Żłobek „Słoneczko” – 71 100 zł. 
5) Na podstawie Uchwały Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia  

30 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2288,z późn. zm.)  



w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie w roku 2018 stypendium 
naukowe otrzymali: 
 

OKRES 
Liczba uczniów szkół 

podstawowych 
Liczba uczniów klas 

gimnazjalnych 
Łączna kwota 

W okresie 
od stycznia 
do czerwca 

16 37 31 020,00 zł 

W okresie 
od września 
do grudnia 

35 29 24 640,00 zł 

RAZEM 51 66 55 660,00 zł 

 
Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

1) Inne formy współdziałania (ROT, LGD) 

 Gmina Końskie jest członkiem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 
Świętokrzyskiego (ROT WŚ) oraz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”.  

 Współpraca gminy Końskie z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa 
Świętokrzyskiego przynosi naszemu regionowi wiele wymiernych korzyści. Otrzymujemy 
gwarancję promocji gminy poprzez: 

 udział, na preferencyjnych warunkach, we wspólnym stoisku województwa podczas 
targów krajowych oraz innych imprezach promocyjnych,  

 udostępnianie „mobilnego kina 5D” podczas Dni Końskich, 

 kolportaż materiałów promocyjno-informacyjnych,  

 zamieszczanie oferty turystycznej gminy Końskie w wydawnictwach oraz jej 
promocja na stronach administrowanych przez ROT WŚ. 
 

 Dzięki współpracy z ROT WŚ w naszym mieście powstało i prężnie działa całoroczne 
Centrum Informacji Turystycznej (CIT), na bazie którego w okresie wakacyjnym w Sielpi 
uruchamiany jest Punkt Informacji Turystycznej. Turyści korzystający z CIT mogą zapoznać 
się z bogatą ofertą atrakcji turystycznych zarówno na terenie Gminy jak i jej okolic. Uzyskują 
także informacje na temat oferty hotelowej i gastronomicznej, tras turystycznych i miejsc, 
które warto odwiedzić. Mogą także pobrać bezpłatne materiały informacyjne. 

Wydatki poniesione w zakresie współpracy z ROT WŚ wyniosły w 2018 roku: 7 560,00 zł,  
w tym opłata członkowska 6 160 zł, wynajęcie „mobilnego kina 5D” 1 400 zł.  

 Członkostwo gminy Końskie w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania -  
U ŹRÓDEŁ” sprzyja rozwojowi infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej  
na obszarach wiejskich a także stwarza podmiotom z obszaru LGD możliwość 



otrzymaniawsparcia na realizację projektów związanych głównie z rozwojem 
przedsiębiorczości, infrastruktury oraz aktywizacją mieszkańców.  

Opłata członkowska w roku 2018 wyniosła: 16 076,00 zł 
 

2) Współpraca międzynarodowa  
 

Miasto Końskie od wielu lat utrzymuje oficjalne, międzynarodowe kontakty z trzema 
miastami europejskimi: Oroszlány na Węgrzech, Šal’a na Słowacji oraz Mogilew Podolski  
na Ukrainie. Z wymienionymi partnerami miasto Końskie prowadzi stałą współpracę oraz 
wymianę doświadczeń głównie w dziedzinach kultury i sportu. 
 W zakresie kultury, przedstawiciele braterskich miast, wyrażając wzajemny 
szacunek dla tradycji i historii miast partnerskich uczestniczą w ich oficjalnych świętach  
i uroczystościach o charakterze lokalnym i państwowym.  
 W ramach realizacji planów współpracy podpisanych na 2018 rok delegacje miast 
partnerskich brały udział w dniach 17-18 sierpnia w obchodach „Dni Końskich” natomiast 
przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy Końskie wraz z delegacjami artystycznymi 
uczestniczyły w: 

 „Jarmarku Rzemiosł” w dniach 22-23 czerwca w mieście Šaľa, 

 obchodach „Dnia Niepodległości” oraz „Dni Mogilewa Podolskiego” w dniach 23-24 
sierpnia w mieście Mogilew Podolski,  

 obchodach „Dni Górnika” w dniach 31 sierpnia-2 września w mieście Oroszlány.  
 W zakresie sportu, reprezentacja miasta Końskie w piłce nożnej uczestniczyła w XXI 
Międzynarodowym Turnieju o Puchar Naczelnika Straży Miejskiej w Šali, który odbył się  
w dniu 23 listopada w mieście Šal’a. W turnieju biorą udział reprezentacje wszystkich miast 
partnerskich co sprzyja rozwijaniu i pogłębianiu wzajemnych relacji.  
 

Wydatki poniesione na działania w zakresie współpracy międzynarodowej 
 w roku 2018 wyniosły: 38 887,64 zł 

 
Działanie zespołów konsultacyjnych 
 
Konecka Rada Sportu 
Konecka Rada Sportu, zwana dalej „Radą” jest organem opiniodawczym i doradczym 
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w zakresie kultury fizycznej. Rada działa na podstawie 
Zarządzenia Nr 113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 10 maja 2011 r.  
w sprawie składu i zasad powoływania członków Koneckiej Rady Sportu oraz ustalenia 
regulaminu jej działania. Kadencja Rady trwa 4 lata. Członkowie obecnie działającej Rady 
zostali powołani Zarządzeniem Nr 363/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia  
12 sierpnia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 104/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  
z dnia 21 marca 2018 r. 
W roku 2018 odbyły się 4 posiedzenia Rady, na którychw szczególności opiniowano wnioski 
o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 
oraz osiągnięcia w działalności sportowej. 


