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                      Piława Górna 18.02.2016r 
 
 
 
     Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu  
                                                  i Rachunkowości 
                                                  w/m 
 
 
 

Sprawozdanie przekazanych środków finansowych zgodnie                                 
z Ustawą pożytku publicznego i o wolontariacie, 

w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych w 2015 roku 
 

 
  Gmina podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej, zgodnie ze 
Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, Ustawą                                      
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem 
Współpracy Gminy Piława Górna z Organizacjami Pozarządowymi na lata 
2015-2016 . W ramach otwartych konkursów ogłoszonych przez Burmistrza 
Piławy Górnej w 2015 roku przekazano środki finansowe następującym 
organizacjom pozarządowym:  
 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Piławie 
Górnej. Umowa Nr 31/2015(dotacja roczna 5000,00zł) 
1. DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395 § 2820  - 5.000,00 zł „Zadanie publiczne 
w zakresie udzielania pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych oraz 
będących w trudnej sytuacji życiowej”. W ramach realizacji zadania 
przeprowadzono: 
* organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet -56 osób 
* organizacja Dnia Inwalidy - 30 osób 
* wycieczka do Pszczyny - 27 osób 
* wycieczka do Zamku Czocha - 31 osób 
*wycieczka do Góry Św. Anny - 34 osoby 
* Dzień Seniora 44 osoby 
* Paczki Świąteczne dla 19 osób 
W sumie we wszystkich imprezach wzięło udział 251 osób. 
W pierwszym półroczu wydatkowano 2.303,00 zł środków pochodzących z 
dotacji  i  2.886,29 zł środków własnych. W II półroczu 2015r wydatkowano 
2.697,00 zł ze środków dotacji i 4.113,71zł środków własnych. Całość zadania 
zamknęła się kwotą 12.000,00 zł z czego 5.000,00 zł to kwota dotacji. 
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Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
Oddział Miejski w Piławie Górnej. Umowa Nr 10/2015  (dotacja roczna-
35.000,00 zł)                                                           
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 § 2360 – 35.000,00 zł „Zadanie publiczne      
w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży             
z terenu Piławy  Górnej”. Od stycznia 2015r  Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze realizowało zadania i cele zgodne z przedstawioną ofertą                                                           
wykonania zadania publicznego. Wymiernym efektem pracy profilaktyczno-
wychowawczej(w godzinach od 13 do 16) było uczestnictwo wychowanków w 
aktywnych formach spędzania wolnego czasu, w warunkach świetlicowych i 
plenerowych, praca nad własnym rozwojem oraz eliminacja wielu deficytów 
społecznych, lepsza samoocena i samokontrola zachowań. Realizowane były 
zajęcia muzyczne, plastyczne, profilaktyczne, integracyjne i sportowe. Dzieci 
poznawały zagrożenia związane z uzależnieniami i sposoby uniknięcia tych 
zagrożeń. Ognisko aktywnie włączyło się w organizację Dni Piławy Górnej. 
Ważnym elementem pracy ogniska było również zapewnienie dzieciom 
wypoczynku w okresie ferii zimowych. Stałych wychowanków w trakcie 
realizacji zadania publicznego było 46. 
* koszt całkowity w okresie sprawozdawczym –37.292,00zł, z czego 35.000,00 
zł pochodzących z dotacji, 2.092,00 zł  koszty pokryte z wkładu osobowego 
i 200,00 zł środków finansowych własnych. 
                                                           
”KS „Piławianka”(dotacja roczna -80.000,00 zł) 
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2820 – 80.000,00 zł - Umowa Nr 18/2015 
„Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców Gminy Piława Górna,  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży” 
* organizacja i koordynacja sportowych zajęć pozalekcyjnych - 62.000,00 zł              
W/w środki  w tej grupie zostały przeznaczone na ekwiwalenty sędziowskie, 
wynagrodzenie trenerów zakup sprzętu sportowego, opłaty związane z 
organizacją i transportem uczestników zawodów sportowych, ubezpieczenia 
uczestników, wynajem sal sportowych, artykuły żywnościowe, dojazdy 
instruktorów i zawodników 
* utrzymanie i eksploatacja miejskich obiektów sportowych – 10.000,00 zł 
* organizacja obsługi administracyjno-finansowej – 8.000,00 zł 
 
 
W zajęciach uczestniczyło w różnych okresach 100 osób. W ramach 
przedstawionej oferty kontynuowano cykliczne szkolenie sportowe dzieci    
i młodzieży, prowadzono nabór nowych uczestników zajęć sportowych 
(utworzenie nowej grupy ORLIKÓW. Klub Sportowy zorganizował I Piknik 
Piłkarski. Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł 
90.000,00 zł, z czego 80.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji ,8.000,00 zł to 
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wkład osobowy i 2.000,00 zł wkład finansowy. W okresie sprawozdawczym 
odbył się turniej piłki nożnej i turniej koszykówki z okazji Dni Piławy Górnej 
oraz liczne zajęcia sportowe i rekreacyjne. 
                                         
Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”(Plan -1.500,00 zł) - Umowa Nr 43/2015 
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2820 – 1.500,00zł  „Zadanie publiczne 
w zakresie „Propagowania edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, 
połączonych z elementami muzyki i tańca wśród dzieci i młodzieży z terenu 
Piławy Górnej”. Działający przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej 
Uczniowski Klub Sportowy prowadził zajęcia  w/w zakresie. W okresie 
sprawozdawczym odbyło się 40 zajęć. Zakupiono sprzęt sportowy oraz stroje 
taneczne. Koszt całkowity w okresie sprawozdawczym wyniósł 2.423,00 zł, 
z czego 1.500,00 zł pokryte z dotacji, 83,00 zł - finansowych środków własnych, 
840,00 zł koszty pokryte z wkładu osobowego. 
                                                                
Uczniowski Klub Sportowy „Sporty Modelarskie”(dotacja roczna-
5.500,00zł) 
 DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2360 – 3.000,00 zł - Umowa Nr 41/2015 
Zadanie w zakresie  popularyzacji piłki siatkowej i koszykówki wśród 
dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej  ”. Działający przy  Gimnazjum 
w Piławie Górnej UKS w ramach realizowanego zadania popularyzował grę w 
piłkę siatkową i koszykówkę (w zajęciach brało udział ok. 100 osób). Młodzież 
angażowała się w przygotowanie zawodów, brała udział w sędziowaniu meczy 
turniejowych i była przygotowywana do własnych rozgrywek. Zorganizowano 
cykl zawodów w szkole i poza nią. Koszt całkowity w okresie sprawozdawczym 
wyniósł  3.920,00 zł, z czego 3.000,00 zł z dotacji, 200,00 zł środków własnych, 
720,00 zł środki pokryte z wkładu osobowego. 
 
Uczniowski Klub Sportowy „Sporty Modelarskie ” 
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2360 - 2.500,00 zł - Umowa Nr 
42/2015„Zadanie w zakresie propagowania sportu modelarskiego wśród 
dzieci i młodzieży z terenu Piławy Górnej”. Działający przy Gimnazjum w 
Piławie Górnej UKS w ramach wykonania zadania publicznego prowadził 
zajęcia pozalekcyjne w klubie modelarskim dla dzieci  i młodzieży z terenu 
Piławy Górnej. Młodzież była przygotowywana do udziału w konkursach i 
zawodach rejonowych, ogólnopolskich (3 konkursy). Celem działalności była 
również integracja środowiska modelarskiego przez kontakt  z innymi 
modelarniami. Zajęcia odbywały się w cyklu 2-3 godzinnym raz w tygodniu. 
Stała praca w zespole 20 osobowym. W ramach oferty uczestnicy zajęć brali 
udział w licznych konkursach i zawodach modelarskich. Koszt całkowity   
w okresie sprawozdawczym  wyniósł 3.530,00 zł, z czego 2.500,00 zł - środki 
finansowe pochodzące z dotacji, 250,00 zł – środki finansowe własne, 780,00 zł 
to środki pochodzące  z wkładu osobowego. 
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Caritas 
DZIAŁ 852    ROZDZIAŁ 85295    § 2360 -  16.000,00 zł – Umowa Nr 
12/2015 „Zadanie w zakresie pomocy najuboższym mieszkańcom Gminy 
Piława Górna i działań na rzecz zaspokojenia ich podstawowych potrzeb 
życiowych w zakresie dożywiania” . Dożywianie prowadzone było przez 5 dni 
w tygodniu. Z posiłków korzystało średnio 31 osób dziennie. W tygodniu 
wydawanych było ok. 140 posiłków, w miesiącu ok. 560.W sumie wydano 2240 
posiłków. Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym wyniósł 19.900,00 zł 
z czego 16.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji  i 3.900,00 środki finansowe 
własne. W ramach dotacji zorganizowano również Śniadanie Wielkanocne 
i Kolację Wigilijn ą. 
 
 
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oddział TPD 
DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 § 2360 - 9.000,00 zł  - Umowa Nr 11/2015 
Zadanie w zakresie  „Propagowania zdrowego odżywiania wśród dzieci 
i młodzieży z terenu Piławy Górnej” W ramach oferty 20  dzieci z rodzin 
niewydolnych miały codziennie zapewnione podwieczorki w ramach realizacji 
programu „Jedzenie ma znaczenie”. Całkowity koszt  zadania w okresie 
sprawozdawczym wyniósł  13.400,00 zł, z czego 9.000,00 zł to środki 
pochodzące z dotacji i 4.400,00 zł to środki finansowe pochodzące z wkładu 
osobowego. 
 
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oddział TPD 
DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 § 2360 - 5000,00 , DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 
85495 § 2360 - 8.000,00 zł  - Umowa Nr 131/2015 „Przeciwdziałanie 
patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży połączonego z organizacją 
wypoczynku w okresie wakacyjnym” .W okresie wakacyjnym odbywały się 
zajęcia w ramach przedstawionej oferty. Dzieci spotykały się w Świetlicy 
Środowiskowej, uczestniczyły w licznych wycieczkach(Skansen Wsi Polskiej, 
Muzeum w Bierkowicach, Explorerparku), wyjazdach na basen. W zajęciach 
łącznie wzięło udział 60 osób. W sierpniu dzieci i młodzież z Piławy Górnej byli 
uczestnikami koloni w Darłowie. Całość zadania w okresie sprawozdawczym 
 zamknęła się kwotą 43.160,00 zł, z czego 13.000,00 zł to kwota dotacji, 
28.704,00 zł to środki własne,1.456,00 zł to wkład osobowy.   
 
”KS „Piławianka”(dotacja roczna -5.000,00 zł) 
DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92605 § 2820 – 5.000,00 zł - Umowa Nr 221/2015 
„Poprawa bazy sportowej poprzez remont pomieszczeń używanych przez KS 
„Piławianka”,  związanej z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy”. 
W ramach przedstawionej oferty wyremontowano salę konferencyjną, 
pomieszczenia socjalne i magazynowe. Wyremontowane pomieszczenia posłużą 
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do cyklicznych spotkań młodzieży, spotkań z Policją, organizację szkoleń 
z zakresu pierwszej pomocy oraz innych zajęć pozalekcyjnych. Całość zadania 
zamknęła się kwotą w wysokości 7.000,00 zł , z czego 5.000,00 zł to środki 
własne gminy oraz 2000,00 zł to wkład osobowy. 
                                                     
”KS „Piławianka”(dotacja roczna -5.000,00 zł) 
DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85495 § 2820 – Umowa Nr 130/2015 
„Promowanie edukacyjnych i poznawczych wartości sportu, połączonych 
z organizacją wypoczynku w okresie wakacyjnym.” W ramach przedstawionej 
oferty od lipca do końca sierpnia 2015 r Klub realizował ofertę w zakresie 
organizacji wycieczek edukacyjno - poznawczych. Wycieczki zorganizowano 
do Pragi i Wrocławia. Podczas wycieczek zwiedzano między innymi obiekty 
sportowe. Wycieczki stanowiły doskonały element integracji i możliwość 
aktywnego spędzania czasu wolnego. Całość zadania zamknęła się kwotą 
w wysokości 6.798,00 zł, z czego 4.991,73 zł to kwota dotacji oraz 1.798,00 zł 
to wkład własny. Zwrócono kwotę w wysokości 8,27 zł. 
 
1. Informacje dotyczące bezdomnych psów z terenu Gminy 
W roku 2015 Gmina Piława Górna przeznaczyła na zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom na swoim terenie 27 200,00 zł. Co roku organizowany 
jest konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom na terenie całej Gminy. W roku 2015 konkurs ten 
wygrało Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ,,AZYL”                w 
Dzierżoniowie. W ramach podpisanej Umowy Stowarzyszenie realizowało 
ponadto: 
- wyłapanie 10 bezdomnych psów z terenu Gminy Piława Górna, 
- przetrzymywanie zwierząt w schronisku zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, 
- zapewnienie tym zwierzętom podstawowej opieki weterynaryjnej (m.in. 
szczepienie przeciw wściekliźnie, odrobaczanie) 
- prowadzenie działalności związanej z adopcją psów, aby zapewnić miejsca do 
przetrzymywania nowo przyjętych zwierząt, 
- bezpośrednie utrzymanie zwierząt. 


