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Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o który ch mowa w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021r.”

Jednym z zadań gminy określonym przez ustawę z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Podstawowym 

aktem prawnym do korzystania przez organy administracji publicznej z działalności 

organizacji pozarządowych jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi stanowi kluczowy element rozwoju demokratycznego społeczeństwa 

obywatelskiego. Roczny program współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi 

na 2021 rok jest dokumentem systematyzującym i precyzującym tę współpracę. Określa cele, 

zasady, fonny i zakres przedmiotowej współpracy.

Wskazuje na priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji, wysokość środków 

przeznaczonych na ich realizację, a także tryb powoływania i zasady działania komisji 

konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie oraz sposób tworzenia i przebieg 

konsultacji społecznych. Realizacja przywołanego programu służy pełniejszemu zaspokojeniu 

lokalnych potrzeb oraz rozwojowi demokracji i społeczeństwa obywatelskiego Gminy 

Mirzec.

Podmiotami realizującymi program są:

1. Rada- uchwalająca program, wytyczająca kierunki współpracy i określająca wielkości 

środków publicznych na realizację zadań objętych programem;

2. Wójt- jako organ wykonawczy realizujący zakres bieżący wdrażania programu, 

zlecając konkretne zadania gminy do realizacji;

3. Poszczególne komórki Urzędu Gminy - w zakresie bieżącej współpracy, pomocy 

administracyjnej i merytorycznej.

W październiku 2020 roku Roczny Program Współpracy Gminy Mirzec 

z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok został poddany konsultacją społecznym 

z organizacjami pozarządowymi z terenu gminu Mirzec oraz podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie zgodnie z uchwałą Nr XX/85/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 

listopada 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania (...) projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
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pozarządowych. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych organizacje 

uprawnione nie zgłosiły zastrzeżeń do projektu Rocznego Programu Współpracy.

W listopadzie 2020 roku została podjęta Uchwała nr XXXI/205/2020 Rady Gminy

w Mircu w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirzec

z organizacjami pozarządowymi (...) na 2021 rok.
-

W marcu 2021 roku zarządzeniem Nr 0050.20.2021 Wójta Gminy Mirzec 

ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez 

gminę Mirzec do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym 

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Konkurs ogłoszony został w ramach obszarów priorytetowych takich jak:

m

I. Rozwój sportu i działań rekreacyjnych.
II. Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji lokalnych, w tym

dbałość o gminne dobra kultury.
' '

III. Rozwój krajoznawstwa i turystyki.
jj

IV. Rozwój nauki i edukacji.
-

V. Inicjatywy młodzieżowe.
’ 'v ' '• :

VI. Pomoc społeczna.
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Na I obszar priorytetowy czyli „Rozwój sportu i rekreacji” złożone zostały trzy oferty przez 

Mirzeckie Towarzystwo Sportowe LEONARD z siedzibą w Mircu. Wnioskowana kwota na 

pierwszą ofertę pn. „Turniej skrzatów o puchar Wójta Gminy Mirzec” wyniosła 2 000,00 zł, 

całkowity koszt zadania to 2 238,00 zł. W ramach tego zadania został zorganizowany turniej 

piłkarski dla dzieci w wieku 5-7 lat na orliku w Mircu. Turniej miał na celu wyjście 

naprzeciw potrzebom sportowym młodych zawodników oraz lepsze wykorzystanie boisk 

sportowych w Mircu. Drugą złożoną ofertą była oferta pn. „Turniej piłkarski Memoriał 

Mirosława Cedry - Mirzec 2021”. Wnioskowana kwota dotacji to 2 000,00 zł, a całkowity 

koszt zadania 2 238,00 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu turnieju piłkarskiego dla 6 

połączonych drużyn na obiekcie sportowym Orlik w Mircu. Memoriał rozpoczął się 

złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na grobie zmarłego Mirosława Cedry. Zadanie miało 

na celu pielęgnowanie pamięci postaci człowieka, dla którego działalność sportowa 

odgrywała bardzo ważną rolę. Trzecią złożoną ofertą przez Mirzeckie Towarzystwo Sportowe 

LEONARD była oferta pn. „Puchar Gór Świętokrzyskich w Minipiłce Siatkowej pod 

patronatem Wójta Gminy Mirzec”. Kwota dotacji na to zadanie to 2 000,00 zł a całkowity
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koszt przedsięwzięcia to 2 230,00 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu dwóch imprez w 

ramach jednego turnieju piłki siatkowej o randze ogólnopolskiej dla chłopców szkół 

podstawowych. Zostały zaproszone zespoły z województwa świętokrzyskiego, 

małopolskiego, mazowieckiego oraz podkarpackiego. Turniej sportowy miał duży wpływ na 

zachowanie zdrowej sylwetki oraz prawidłowy rozwój sprawności fizycznej.

W ramach I obszaru priorytetowego łączna kwota dotacji wyniosła 6 000,00zł.

Na II obszar priorytetowy czyli „Upowszechnianie kultury ludowej, kultywowanie tradycji 

lokalnych w tym dbałość o gminne dobra kultury” złożona została jedna oferta przez 

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Ziemi Mirzeckiej z siedzibą w Mircu na zadanie pn „Historia 

Folkloru i kultury ludowej w Gminie Mirzec”. Wnioskowana kwota dotacji to 6 000,00 zł, 

a całkowity koszt zadania to 10 000,00 zł. Zadanie polegało na zebraniu i wydaniu książki 

o historii i dorobku artystycznym 8 Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy 

Mirzec. Nakład egzemplarzy to 500 sztuk. Realizacja zadania miała na celu promocję lokalnej 

twórczości, promocję gminy Mirzec, powiększenie dorobku i ocalenie od zapomnienia 

zasobów artystycznych oraz tradycji i zwyczajów.

Na III obszar priorytetowy czyli „Rozwój krajoznawstwa i turystyki” złożona została 

również jedna oferta przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec” z siedzibą w Mircu 

pn. „Plener krajoznawczy dla dzieci i młodzieży”. Kwota dotacji to 2 000,00 zł, a całkowity 

koszt zadania 2 234,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zorganizowany został plener 

krajoznawczy dla uzdolnionych plastycznie dzieci z terenu gminy Mirzec. Dzieci wykonały 

zdjęcia kapliczek i przydrożnych krzyży w swoich miejscowościach, a następnie wzięły 

udział w warsztatach na temat technik rzeźbiarskich prowadzonych przez artystę plastyka. 

Po zakończonych warsztatach wykonały samodzielnie model kapliczki lub krzyża w masach 

plastycznych. Prace zostały wystawione w Urzędzie Gminy w Mircu, a ich zdjęcia posłużyły 

do wydrukowania kalendarza na 2022 rok z logo gminy Mirzec. Zadanie miało na celu 

możliwość rozwijania talentów oraz poznawania nowych technik plastycznych.

Na IV obszar priorytetowy czyli „Rozwój nauki i edukacji” złożona została jedna oferta 

przez Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętego Leonarda w Mircu na 

zadanie pn. „Konkurs Historyczny o życiu Generała Augusta Fieldorfa ps. „Nil”,, 

Wnioskowana kwota dotacji 1 500,00 zł, a całkowity koszt zadania 1 700,00 zł. Zadanie 

miało na celu zorganizowanie i przeprowadzenie „Konkursu Historycznego o życiu Generała
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Augusta Fieldorfa ps. NIL”. Adresowany był do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych 

i polegał na przeprowadzeniu testu z wiedzy o życiu i działalności Generała. Konkurs 

przyczynił się do propagowania wiedzy o dokonaniach Generała „NILA” oraz kształtowania 

postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży.

Na V obszar priorytetowy czyli „Inicjatywy młodzieżowe” złożona została jedna oferta 

przez Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gmin Mirzec” z siedzibą w Mircu na realizację zadania 

pn. „Wydanie opracowania o wspomnieniach Jana Władysława Wosia z pobytu 

z łagodnego”. Wnioskowana kwota dotacji 2 000,00 zł, a całkowity koszt zadania 2 230,00 zł. 

Zadanie polegało na wydaniu opracowania o wspomnieniach Jana Władysława Wosia z 

pobytu w Jagodnem. Realizacja zadania miała na celu promocję miejscowości gminy Mirzec, 

lokalnej twórczości, promocję powiatu starachowickiego, powiększenie dorobku 

i ocalenie od zapomnienia wspomnień, a poprzez to zachowanie lokalnej tożsamości.

Na ostatni VI obszar priorytetowy czyli „Pomoc społeczna” wpłynęła jedna oferta złożona 

przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach 

zadania pn. „Wspieranie zorganizowania pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy 

Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaniu szans rodzin i osób”. 

Wnioskowana kwota dotacji 4 000,00 zł, całkowity koszt zadania 5 040,00 zł. Zadanie 

polegało na nieodpłatnym pozyskaniu artykułów żywnościowych i przekazywaniu ich 

najuboższym mieszkańcom. Adresaci zadania to osoby najuboższe, znajdujące się w trudnej 

sytuacji życiowej. Rozdysponowane zostało około 1200 paczek żywnościowych dla 

mieszkańców gminy Mirzec. Zadanie miało na celu łagodzenie skutków ubóstwa i pomoc 

w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej najuboższym mieszkańcom gminy Mirzec.

W kwietniu 2021 roku komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr 0050.22.2021 Wójta 

Gminy Mirzec dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert na 

realizację zadań publicznych. W wyniku rozparzenia ofert przez komisję konkursową w dniu 

21 kwietnia 2021 roku zostały wybrane do realizacji wszystkie oferty na w/w obszary 

priorytetowe. W maju 2021 roku wójt gminy Mirzec podpisał umowy na realizację w/w zadań 

publicznych.

We wszystkich powyższych zadaniach po dokonaniu analizy złożonych sprawozdań 

z wykonania i zakończenia zadań publicznych uznaje się poprawność wykonania
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przedsięwzięć pod względem formalnym i rachunkowym, tym samym uznaje się dotacje za 

prawidłowo rozliczone.

Łączna kwota wydatkowanych środków na realizację programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert w 2021 roku wyniosła 21 500,00 zł

Sporządziła:

Karolina Nosowicz-Kijewska T

Mirosław Seweryn
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