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Przyjęty Uchwałą NR III/14/2010 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 

grudnia 2010 r. „Roczny program współpracy Miasta i Gminy Kańczuga  

z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2011” określił cel działania i zasady współpracy oraz zakres zadań przewidziany 

do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły 

się w nim zadania z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej i promocji zdrowia, 

ochrony zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury, 

kultury fizycznej i sportu,  turystyki, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, porządku i bezpieczeństwa 

publicznego. 

W 2011 roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Realizowane w tym trybie zadania obejmowały upowszechnianie  kultury fizycznej  

i sportu, turystyki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony 

zdrowia. 

Ogólna kwota wydatkowana przez Miasto i Gminę Kańczuga na wspieranie zadań 

publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2011 roku wyniosła 

424.132,00 zł. Była to suma dotacji większa o około 6% niż w roku 2010. Dotowana 

kwota stanowiła 1,42 % budżetu Miasta i Gminy. 

Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych 

projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś 

wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność 

wolontariuszy. Dzięki swojej aktywnej działalności i zaangażowaniu organizacje 

pozyskiwały wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych. 

Na terenie Miasta i Gminy Kańczuga działa: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet 

(SAK), Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Wypoczynku i Sportu (EWiS), Fundacja 

Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II ,,Wzrastanie” w Łopuszce Małej, Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i  Inwalidów Koło nr 2 w Kańczudze, oraz kluby sportowe 

upowszechniające kulturę fizyczną i sport: Miejski Klub Sportowy w Kańczudze, 

Ludowy Klub Sportowy w Kańczudze, Komunalny Klub Sportowy Alabaster  

w Łopuszce Wielkiej, Ludowy Klub Sportowy Cresovia Krzeczowice, Ludowy Klub 

Sportowy Lechia Pantalowice. Ludowy Klub Sportowy ,,Sobol” Niżatyce. 



Miasto i Gmina Kańczuga w 2011 roku zleciła organizacjom pozarządowym  

w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 

24.04.2003 r w trybie otwartego konkursu ofert, realizację zadania pod nazwą 

,,Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Koło w Jarosławiu”. Na ten cel zaplanowano w budżecie 

na 2011 rok kwotę w wysokości 51.000,00 zł. W związku z tym iż w trakcie roku 

szkolnego doszło jedno dziecko, kwotę tą zwiększono, aby zapewnić ustawowy 

obowiązek dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówki i w efekcie kwota ta 

wyniosła 53.132,00 zł (Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga nr 80/2011 

z dnia 31.08.2011 r.)  

 W ramach zawartych umów z podmiotami kościelnymi, Miasto i Gmina 

Kańczuga w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wpierała również 

remont zabytkowego kościoła w Kańczudze. Na ten cel udzielono Parafii Rzymsko-

Katolickiej w Kańczudze dotacji w wysokości 80.000,00 zł. O udzielenie dotacji na 

prace remontowo-budowlane wystąpiła również Parafia  Rzymsko-Katolicka  

w Sieteszy. Uchwałą Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29.12.2010 roku parafii  

w Sieteszy została przyznana kwota w wysokości  25.000,00 zł. 

 O udzielenie dotacji do Samorządu wystąpiła Fundacja Pomocy Młodzieży 

,,Wzrastanie” z Łopuszki Małej. Środki z udzielonej dotacji w kwocie 12.000,00 zł 

zostały przeznaczone na renowację zabytkowego parku w Lipniku.    

           Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

przeznaczono dotację w łącznej wysokości 254.000,00 zł. Na poszczególne kluby 

sportowe wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami środki w wysokości: 

- MKS KAŃCZUGA – 160.000,00 zł 

- LKS KAŃCZUGA – 9.000,00 zł 

- LKS ,,ALABASTER” Łopuszka Wielka – 15.000,00 zł 

- LKS ,,LECHIA” Pantalowice – 18.000,00 zł 

- LKS ,,CRESOVIA” Krzeczowice – 37.000.00 zł 

- LKS ,,SOBOL” Niżatyce – 15.000,00 zł  

 Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali 

i nieruchomości komunalnych na preferencyjnych warunkach.  

W dyspozycji organizacji znajdował się w 2011 roku 5 budynków komunalnych,  oraz 

4 działki pod boiska treningowe. Miasto i Gmina Kańczuga zajmowała się obsługą 

konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych, udostępniała niezbędne 



formularze i udzielała konsultacji na temat ich wypełniania. Udzielano również 

konsultacji dotyczących procedury zakładania i rejestrowania stowarzyszenia, 

redagowania statutu i uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego, a także 

procedury ubiegania się i rozliczania dofinansowania z budżetu Miasta i Gminy 

Kańczuga. 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


