SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
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Sprawozdanie przygotowała Monika Ciesłowska –
Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
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Stronie Śląskie, 28 kwietnia 2016 r.
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Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwałą nr XLIX/373/14 z dnia 27 października 2014 r. przyjęła
program współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Z informacji, jakimi dysponuje pełnomocnik wynika, że w 2015 r. na terenie Gminy Stronie Śląskie
różne działania prowadziło ok. 30 organizacji.
W Gminie Stronie Śląskie zarejestrowane są 24 działające organizacje, przy czym 9 z nich działa w
ramach struktur ogólnopolskich. Niektóre organizacje prowadzą działalność poprzez całoroczną
realizację swoich zadań statutowych, inne aktywizują się okazjonalnie.
Organizacje pozarządowe działające w Gminie Stronie Śląskie w 2015 r.
Kluby prowadzące treningi sportowe
1. Uczniowski Klub Sportowy Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik” (tenis stołowy)
2. Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie” (piłka nożna)
3. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie (piłka nożna)
4. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Czarna Góra” (klub narciarski)
5. Lądecki Klub Kyokushin Karate (klub karate)
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kryształ Stronie Śląskie (piłka nożna) to nowy klub, który
rozpoczął działalność w 2015 r. i nie korzystając z dotacji z Gminy, w 2015 r. prowadził regularne
treningi dla ok. 30 dzieci w wieku 5-9 lat. Przed powołaniem klubu, Stronie Śląskie nie miało drużyny
dziecięcej i nie brało udziału w rozgrywkach w kategorii „Orlik” (dzieci w wieku 7-8 lat). Klub ten
przyczyni się do rozwoju aktywności sportowej wśród najmłodszych dzieci.
Ochrona życia i mienia mieszkańców w sytuacjach zagrożenia, pomoc w organizacji imprez
sportowych i rekreacyjnych
1. Oddział Miejsko - Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Bajlandia”
bezrobotnych
1. Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej

w

Bolesławowie,

aktywizacja

osób

Sport, rekreacja i turystyka
1. Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „Park Rowerowy” (organizacja zawodów downhill na
Czarnej Górze w Siennej)
2. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Masyw Śnieżnika" (organizacja Strońskiego Rajdu
Turystycznego w Kamienicy)
3. Towarzystwo Ochrony i Promocji Walorów Bio-geologicznych Rejonu Masywu Śnieżnika
(organizacja Mistrzostw Polski w Poszukiwaniu Minerałów w Kletnie)
4. Automobilklub Ziemi Kłodzkiej (organizacja Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski w
Siennej)
Stowarzyszenia zrzeszające osoby o wspólnych zainteresowaniach
1. Stowarzyszenie Sekcja Speleologiczna "Niedźwiedzie" (eksploracja podziemi w Masywie
Śnieżnika)
2. Związek Harcerstwa Polskiego/Hufiec Kłodzko/6Turystyczna Drużyna Harcerska Trampy
3. Stowarzyszenie "Złoty Kasztan" (wycieczki krajoznawcze, pomoc innym przy organizacji imprez)
4. Polski Związek Działkowców/ „Pod Świerkiem” oraz „Krokus” (organizacja życia strońskich
działkowców)
5. Koło Łowieckie “Śnieżnik" (myślistwo, organizacja spotkań przyrodniczych, edukacja
ekologiczna)
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6. Polski Związek Wędkarski – Koło w Stroniu Śląskim (utrzymywanie strońskiego łowiska,
zarybianie zalewu w Starej Morawie, organizacja zawodów wędkarskich)
7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Integracja gestorów bazy noclegowej
1. Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika (integracja właścicieli gospodarstw
agroturystycznych, organizacja Jagodziska – festynu jagodowego w Nowym Gierałtowie)
także Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Masyw Śnieżnika” (działania promocyjne, np.
umieszczenie w Siennej elektronicznej tablicy w wykazem obiektów noclegowych)
Rozwój kultury, ochrona materialnego dziedzictwa kulturalnego
1. Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej "Kruszynka" (odnowa kapliczek i promocja
dziedzictwa kulturowego wsi Doliny Białej Lądeckiej)
2. Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik (organizacja spotkań muzycznych i literackich, warsztaty
artystyczne)
Kształtowanie opinii publicznej (prowadzenie strony www.obywatelskiestronie.com, profilu na
facebook’u, wydawanie biuletynu informacyjnego „Obywatelskie Stronie”)
1. Strońskie Forum Obywatelskie
Świadczenie usług turystycznych (przewodnictwo, informacja turystyczna, usługi transportowe i
parkingowe)
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze/Oddział Stronie Śląskie
Filantropia, dystrybucja grantów na inicjatywy społeczne
1. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
Inne
1. Stowarzyszenie Uzbrojenia Działek Stronie Wieś
2. Klub Honorowych Dawców Krwi „Brylant” (pobory krwi)
3. Akcja Katolicka O/Stronie Śl. (organizacja ferii zimowych dla dzieci)
Poza ww. organizacjami pozarządowymi, działają u nas także inicjatywne grupy nieformalne, np.
Koło Gospodyń Wiejskich w Stroniu wsi. Coraz prężniej działa Strońska Grupa Rowerowa, zrzeszająca
miłośników jazdy na rowerze.

Słabą stroną naszych organizacji jest mała liczba działających w nich osób oraz wciąż niewielka
integracja pomiędzy organizacjami w celu podejmowania wspólnych inicjatyw. Dominują organizacje, w
których działalność zaangażowane są 1-2 osoby.
Gmina Stronie Śląskie jest członkiem kilku związków samorządowych: Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Kłodzkiej, Związku Gmin Śnieżnickich, współpracuje też ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis i Fundacją Kłodzka Wstęga Sudetów. Gmina współpracuje także z Funduszem
Lokalnym Masywu Śnieżnika.
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I.

Współpraca o charakterze finansowym.

W 2015 r. z funduszu wkładów własnych dla organizacji z budżetu Gminy nie skorzystała żadna
organizacja i żadna nie kontaktowała się z pełnomocnikiem w ww. kwestii.

W ramach zlecania zadań publicznych, dotację podmiotową otrzymuje Stowarzyszenie Aktywizacji i
Integracji Społecznej, które w użyczonym przez Gminę lokalu prowadzi w Bolesławowie całoroczny
Punkt Przedszkolny „Bajlandia”. W 2015 r. stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 49 604,04 zł.
W 2015 r. do „Bajlandii” uczęszczało średnio 20 dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci zapewnioną mają opiekę
od poniedziałku do piątku przez pięć godzin dziennie.

Gmina wspiera organizacyjnie i finansowo Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP. W 2015 r. oddział otrzymał dotację celową w wysokości 139 000,00 zł. Oddział stroński
zrzesza trzy jednostki (w Stroniu Śląskim, w Starym Gierałtowie i w Bolesławowie), które działają na
rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców Gminy oraz pomagają przy zabezpieczaniu imprez
sportowych.

Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację programu współpracy z organizacjami
w 2015 r. wynosiła 110 000,00 zł. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
przekazano 92 000 zł, z czego ostatecznie organizacje wykorzystały 85 211,39 zł. Bystrzyckie
Stowarzyszenie „Amazonki” na realizację zadania "Rehabilitacja kobiet po mastektomii" otrzymało
dotację w wysokości 3 000,00 zł, ale zrezygnowało z realizacji zadania i dotacja nie została
wykorzystana. Wymagany minimalny finansowy wkład własny podmiotów korzystających z dotacji
wynosił 10%. Do otwartych konkursów ofert przystąpiło 10 podmiotów, złożonych zostało 11 ofert. W
ramach przyznanych dotacji, 7 organizacji zrealizowało 7 projektów.

W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, dotacje otrzymały
przede wszystkim kluby sportowe, które prowadzą stałą, całoroczną działalność na rzecz stosunkowo
dużej liczby osób. W 2015 r. klubom sportowym przekazano 78 000 zł.

1.

Polski Związek Wędkarski (Zarząd Okręgu Koło Miejsko-Gminne nr 23), zadanie:
„Popularyzacja sportu wędkarskiego”, dotacja: 2 000 zł. W ramach dofinansowanego zadania:
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- w okresie marzec – wrzesień 2015 r. zorganizowano 15 zawodów wędkarskich (spławikowe, muchowe
i spinningowe), w tym 07.06.2015 otwarte Zawody Spławikowe z okazji Dnia Dziecka, a 14.06.2015
otwarte Zawody Spinningowe o Puchar Miasta Stronie Śląskie dla wszystkich mieszkańców Gminy,
- w zawodach uczestniczyło od kilku do kilkunastu osób, a w Zawodach Spławikowych z okazji Dnia
Dziecka – 44 osoby,
- reprezentanci koła brali udział w zawodach Okręgu Wałbrzych oraz w eleminacjach do Spławikowego
Grand Prix Polski,
- Pan Krzysztof Kaźmierczak zdobył pierwsze miejsce w Spławikowych Mistrzostwach Okręgu w
Owieśnie k. Bielawy oraz pierwsze miejsce w Spławikowych Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych
w Częstochowie,
- z dotacji zakupione zostały m.in. paliwo na wyjazdy na zawody okręgowe, puchary na zawody,
upominki dla dzieci.
2.

Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej, Parafialny Oddział w Stroniu Śląskim, zadanie „Bajkowe
ferie”, dotacja: 4 180 zł. W ramach dofinansowanego zadania:

- w dniach 19-24.01.2015 zorganizowane zostały ferie dla 70 dzieci,
- dzieci miały zapewnione wyżywienie i opiekę pedagogiczną,
- w programie ferii znalazły się m. in.: zajęcia i konkursy plastyczne oraz zajęcia i turnieje sportowe na
hali i w plenerze, nauka haftu, wycieczka do lasu, wyjazd do kopalni złota w Złotym Stoku, zabawa
karnawałowa, z konkursem tanecznym.
3.

Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik, zadanie „Śladami dawnych introligatorów –

warsztaty” dotacja: 1 031,39 zł. W dniach 28-30.01.2015, podczas ferii zimowych, w Bibliotece
Miejskiej, dzieci uczestniczyły w warsztatach introligatorskich i wykonywania papieru czerpanego. Dzieci
przez 3 dni mogły uczestniczyć w teoretyczno-praktycznych, podczas których zapoznawały się dawnymi
technikami druku, składania tekstu oraz zszywania książek. W warsztatach wzięło udział 10 dzieci.
4.

Lądecki Klub Kyokushin Karate, zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie

kyokushin karate”, dotacja: 2 000 zł. W ramach dofinansowanego zadania:
- ok. 30-40 os. brało udział w treningach, a 22.09.2015 przygotowano otwarty pokazowy trening w
Stroniu Śl.,
- w 2015 r. na różnych zawodach i turniejach, zawodnicy klubu łącznie zdobyli 23 medale, w tym 4 złote,
8 srebrnych i 11 brązowych,
- zawodnicy brali udział w Otwartych Mistrzostwach Rudy Śląskiej, we Wrocławskiej Olimpiadzie
Młodzieży, w Europejskim Obozie Letnim w Krakowie, w Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin
w Sieradzu, w VII Turnieju Kumite w Jastrzębiej-Zdroju, w Dolnośląskim Turnieju Mikołajkowym w
Wołowie,
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- zawodnicy odnoszący największe sukcesy: Wojciech Ramza, Wiktoria Mykietyczyn, Emilia
Kwaszyńska, Jakub Inglot, Jakub Dumański, Karolina Czerhoniak, Bartosz Skowron, Wiktor Załucki,
Aleksandra Welmann,
- z dotacji klub dofinansował swój udział w Europejskim Obozie Letnim w Krakowie i innych zawodach.
5. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Czarna Góra”, zadanie: "Szkolenie dzieci i młodzieży z
zakresu narciarstwa zjazdowego", dotacja: 6 000 zł. Klub każdego roku powiększa się. W zajęciach
klubu w sezonie zimowym 2015 r. uczestniczyło 48 stałych członków, a także 16 dzieci nie zrzeszonych,
które doskonaliły umiejętność jazy na nartach podczas ferii dolnośląskich. Do zrealizowanych zadań
należało:
- cykliczne treningi w każdą sobotę i niedzielę w sezonie narciarskim styczeń – marzec 2015 na terenie
ośrodka narciarskiego „Czarna Góra” w Siennej oraz codzienne treningi podczas ferii zimowych 18.0101.02.2015, łącznie 300 godzin treningów w dwóch grupach wiekowych,
- w miesiącach IV-XI prowadzono treningi terenowe i halowe, 2 godziny w tygodniu,
- klub jest współtwórcą i współorganizatorem Sudeckiej Ligii Narciarskiej, są to pierwsze zawody
pucharowe dla dzieci na Dolnym Śląsku od lat 50-tych XX w.,
- uczestnictwo w cyklu zawodów międzynarodowych o Puchar Gór Orlickich w Czechach oraz w
Ogólnopolskich Spotkaniach UKS-ów - oficjalnych mistrzostwach Polski Uczniowskich Klubów
Sportowych,
- zawodnicy posiadający licencje Polskiego Związku Narciarskiego startowali w Młodzieżowym Pucharze
Polski Tauron Bachleda Ski, jest to grupa trenująca pod okiem trenera koordynatora,
- w dniu 01.03.2015 klub zorganizował lokalne zawody w ośrodku narciarskim „Czarna Góra”,
-

zawodnicy: Julia Mróz, Filip Górski, Mikołaj Kawecki, Jakub Gręda, Wojciech Głuszczyński są w

Młodzieżowej Kadrze Dolnego Śląska, gdzie trenują pod okiem trenera koordynatora Katarzyny
Karasińskiej, byłej olimpijki, zawodniczki, która zdobywała miejsca w pierwszej dziesiątce Pucharu
Świata.
- do najlepszych zawodników spośród kategorii Junior B i C w klubie należą: Julia Mróz, Filip Górski,
Mikołaj Kawecki, Jakub Gręda, Wojciech Głuszczyński, Michał Urbaniak, Aleksandra Motak, Jagoda
Kożuch. Wiele z młodszych dzieci, z kategorii Dziecko A,B,C bardzo dobrze rokuje na przyszłość.
Największym sukcesem było zdobycie złotego medalu w klasyfikacji generalnej w Sudeckiej
Lidze Narciarskiej przez Julię Mróz (cztery wygrane z pośród sześciu rozegranych startów) oraz trzecie
miejsce klubu w klasyfikacji generalnej Sudeckiej Ligii Narciarskiej, na 16 sklasyfikowanych klubów.
Z dotacji klub sfinansował organizację zawodów na Czarnej Górze oraz część treningów
zimowych. Poza dotacją z Gminy, klub uzyskał dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku w
kwocie 1 000 zł oraz z Nadleśnictwa Lądek-Zdrój w kwocie 500 zł. W ramach finansowanych przez
zawodników wyjazdów, klub zorganizował wiosenne 7-dniowe zgrupowanie na lodowcu Kaunertal w
Austrii, 10-dniowe zgrupowanie letnie nad Bałtykiem oraz jesienne 7-dniowe zgrupowanie na lodowcu
Maso Corto we Włoszech.
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5.

Uczniowski Klub Sportowy Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik”, zadanie:

„Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa
stołowego", przekazana dotacja: 16 000 zł. W treningach regularnie bierze udział 15 zawodników. Do
zrealizowanych zadań należało:
- organizacja treningów, turniejów kwalifikacyjnych, konsultacji i zgrupowań sportowych w Stroniu
Śląskim (łącznie zorganizowano 28 zajęć sportowych i treningów),
- zawodnicy uczestniczyli w zawodach w ramach OTK i WTK, gdzie wygrywali lub plasowali się na
czołowych miejscach, zdobywali medale Mistrzostw Dolnego Śląska i Mistrzostw Polski w kategorii
kadetów i młodzików,
- do Kadry Narodowej Polski Juniorek w tenisie stołowym zostały powołane: Katarzyna Węgrzyn, Anna
Węgrzyn,
- Katarzyna i Anna Węgrzyn zajmowały wysokie miejsca na zawodach międzynarodowych (w lipcu 2015
r. w Bratysławie podczas Mistrzostw Europy Juniorów i kadetów w Tenisie Stołowym zdobyły brązowy
medal w grze deblowej, a w październiku 2015 r. podczas Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów w
Krakowie, Anna Węgrzyn zajęła drugie miejsce),
- w 2015 r. klub zorganizował w Stroniu Śląskim rozgrywki w ramach I Ligii Kobiet,
- klub prowadzony przez trenera Pana Leszka Kawę należy do najlepszych uczniowski klubów
sportowych tenisa stołowego w Polsce.
7. Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”, nazwa zadania: „Upowszechnianie
sportu wśród dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej", przekazana
dotacja: 54 000 zł. Do zrealizowanych zadań należało:
- prowadzenie treningów w grupie młodzików (ok. 30 os.) i młodszych juniorów (ok. 30 os.) oraz w grupie
seniorów (ok. 20 os.),
- organizacja spotkań piłkarskich drużyny „Kryształ Stronie” w Stroniu Śląskim oraz na wyjazdach
zgodnie z terminarzem rozgrywek Okręgowego Związku Piłki Nożnej,
- we wrześniu 2015 r. odbył się Turniej Oldboy’ów,
- dotacja przeznaczona została na zakup strojów piłkarskich, na prowadzenie treningów i meczów, na
opłaty sędziowskie, opłaty zgłoszeniowe, transport zawodników na mecze, wynagrodzenie księgowej,
instruktorów i gospodarza stadionu przy ulicy Sportowej, a także na utrzymanie stadionu.

W 2015 r. Gmina finansowała nagrody i wspierała finansowo różne wydarzenia organizowane
przez organizacje i grupy inicjatywne. Były to np.: główna nagroda w konkursie na największego
prawdziwka pt. „Król Borowik” podczas „Grzybomanii” w Stroniu Śląskim wsi, puchary w konkursie na
najlepiej zagospodarowaną działkę zorganizowanym przez Związek Działkowców Polskich, oddział w
Stroniu Śląskim „Pod świerkiem” oraz „Krokus”, sokownik jako nagroda główna podczas festynu
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jagodowego „Jagodzisko” w Nowym Gierałtowie. Kwotą 2000 zł dofinansowano uroczystość
czerwcowego jubileuszu KHDK „Brylant”, w którym uczestniczyli goście z całej Polski. Ufundowano 3
puchary dla zwycięskich załóg VI Rajdu Sudeckiego Klubu Citroena, który odbył się na terenie Gminy
Stronie Śląskie w dniach 5-7.06.2015. 500,00 zł przekazano na zabezpieczenie medyczne zawodów
Puchar Polski DH, które odbyły się w Siennej w dniach 6-7.06.2015. a organizowało je Stowarzyszenie
Sportowo-Rekreacyjne Park Rowerowy z Siennej. 500 zł przekazano także reprezentacji PTTK/Odział
Stronie Śląskie w polsko-czeskim rajdzie rowerowym „CYKLO - GLACENSIS” 15-16.050.2015 r. Gmina
Stronie Śląskie zadeklarowała też dofinansowanie organizacji „Święta Hildegardy z Bingen” oraz
„Pochodu Świętomarcińskiego” w Wapienniku „Łaskawy Kamień” kwotą 1000 zł, jednak Stowarzyszenie
nie skorzystało. Kwotą 1 200,00 zł dofinansowano zakup profesjonalnych koszulek rowerowych dla
Strońskiej Grupy Rowerowej.

II.

Współpraca o charakterze pozafinansowym.

Dnia 14.04.2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się szkolenie dotyczące pozyskiwania środków
zewnętrznych z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, w którym wzięło udział 10 osób. W 2015 r., w
ramach programu grantowego „Działaj Lokalnie”, Fundusz dofinansował 3 projekty na łączną kwotę
9 000 zł:

V Stroński Rajd Turystyczny, IV Mijankę Rowerową oraz projekt realizowany w Szkole

Podstawowej, pt. „Zdobywajmy razem szczyty, czas ten będzie znakomity”.

Organizacje drogą mailową oraz za pośrednictwem strony www.stronie.pl są na bieżąco
informowane o szkoleniach i różnych naborach wniosków w konkursach i programach grantowych.
Niewielka część organizacji pozyskuje środki finansowe na swoje działania. Kluby sportowe, poza
dotacjami z gminy, składkami członkowskimi, darowiznami sponsorów, niechętnie korzystają z
możliwości pozyskiwania dotacji. Organizacje nie udzieliły pełnomocnikowi informacji na przesłane
pytanie mailowe, czy w 2015 r. pozyskały one jakieś środki na swoje działania.
Z informacji, jakie podczas rozmów z przedstawicielami organizacji otrzymał pełnomocnik wynika,
że niektóre organizacje korzystały z programów grantowych. W 2015 r. Towarzystwo Przyjaciół Doliny
Białej Lądeckiej "Kruszynka”, kontynuowało renowację krzyży pasyjnych i kapliczek we wsiach Doliny
Białej Lądeckiej oraz rekonstrukcję zapomnianej kalwarii w Młynowcu. Na swoje działania towarzystwo
pozyskało 4 000 zł z funduszu BZ WBK. Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej pozyskało
dotację wysokości 95 000 zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Obudzić
Olbrzyma”, służącego aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. W
projekcie wzięły udział 26 osoby z różnych miejscowości województwa. . Stowarzyszenie Muzeum
Wapiennik dzięki współpracy z Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ze środków
Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozpoczęło w 2015 r. realizację inicjatywy pt.
„Obserwatorium nietoperzy połączone z rozwijaniem ich siedliska i kompleksowa forma edukacji
realizowana - w ramach projektu „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie – razem dla środowiska”.
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Obserwatorium nietoperzy Chiropterium ma na celu popularyzację wiedzy o nietoperzach oraz edukację
poprzez nieinwazyjną obserwację ssaków specjalnymi kamerami na podczerwień. przebywają
Zarówno „Kruszynka”, jak i Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik wzięło udział w Europejskich
Dniach

Dziedzictwa

Narodowego,

promując

dziedzictwo

kulturowe

naszej

okolicy,

poprzez

wkomponowanie w program wydarzeń na Dolnym Śląsku, zwiedzanie Wapiennika „Łaskawy Kamień”
oraz wsi Nowy Gierałtów. Na zaproszenie organizatora, TBDBL „Kruszynka” wzięło udział w
uroczystości podsumowującej Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego w Muzeum Etnograficznym we
Wrocławiu w swojej kryjówce od wiosny dozesnej jesieni.
SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. oraz Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury udostępniania
organizacjom sale i sprzęt, np.:
- Klub Honorowych Dawców Krwi "Brylant" co 2 miesiące organizuje w CETiKu pobór krwi,
- w CETiK-u zorganizowane zostało podsumowanie akcji edukacji przyrodniczej, pt. „Rok Zająca”, w
którą zaangażowane jest m.in. Stowarzyszenie "Złoty Kasztan",
- CETiK współpracuje przy organizacji Strońskiego Rajdu Turystycznego, Międzynarodowego Pleneru
Malarskiego w Starym Gierałtowie, wspiera Akcję Katolicką przy organizacji ferii dl adzieci, współpracuje
z Agroturystycznym Stowarzyszeniem Masywu Śnieżnika podczas „Polsko-czeskich stołów
bożonarodzeniowych”, CETiK współorganizował też akcje charytatywne na rzecz Doroty i Krzysztofa
Komornickich – twórców Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, po pożarze ich domu.
Ponadto:
- UKS „Śnieżnik” korzystał bezpłatnie z hali sportowej, SPA dofinansowało też plakaty na turnieje,
- SPA dofinansowało koszulki dla Strońskiej Grupy Rowerowej,
- SPA bezpłatnie użyczało sprzętu nagłaśniającego UKS Czarna Góra,
- SPA wspierało KHDK „Brylant”, udostępniając salę konferencyjną i transport,
- bezpłatnie wynajmowano halę na turnieje UKS Kryształ i SPP Kryształ.
Lokalem gminnym przy ulicy Mickiewicza w Stroniu Śląskim, na podstawie umowy użyczenia, na
cele realizacji swoich zadań statutowych, dysponuje prężnie działający Klub Honorowych Dawców Krwi
„Brylant”, a także Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W ramach kontaktów nawiązanych podczas realizacji projektu rozwoju narciarstwa biegowego,
Towarzystwo Narciarskie Biegówki Wesoła z Warszawy zorganizowało w sierpniu 2015 r. dla naszych
dzieci trzydniowy nieodpłatny kurs jazdy na nartorolkach, w którym uczestniczyło 20 dzieci. CETiK

pomógł tez Fundacji Semper Fidelis z Wrocławia w organizacji Międzynarodowego Pleneru
Malarskiego w sierpniu 2015 r.
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim byli obecni na najważniejszych imprezach
organizowanych przez organizacje.
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W „Nowinkach Strońskich” umieszczane są informacje nadsyłane do redakcji przez organizacje,
dotyczące ich bieżących działań i sukcesów. Na stronie internetowej Gminy, w menu głównym znajduje
zakładka, pt. „Organizacje”, gdzie publikuje się ogłoszenia dla organizacji oraz prowadzona jest lista
działających na terenie Gminy organizacji.

W październiku 2015 r. organizacje pozarządowe zaproszone zostały do konsultacji Programu
Współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. W spotkaniu
konsultacyjnym w dniu 28.10.2015 r. wzięły udział 3 osób. Program uchwalony został przez Radę
Miejską w listopadzie 2015 r.

Wykaz podmiotów, które złożyły swoje oferty na realizację zadań w 2015 r. w ramach otwartego
konkursu ofert oraz wykaz przyznanych dotacji prezentuje poniższa tabela.
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L.p.

Rodzaj zadania

1.

Kultura i sztuka

2.

3.
4.

Kultura
fizyczna,
sport i rekreacja

Planowane
dotacje
(w zł)

Liczba
złożonych
ofert

6 000

3

80 000
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L.
p.

Organizacje, które złożyły oferty
nazwa zadania

Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej, Parafialny Oddział
1. w Stroniu Śląskim.
Ferie zimowe „Beztroski tydzień”
Stowarzyszenie „Muzeum Wapiennik”,
„Śladami dawnych introligatorów – warsztaty”
Stowarzyszenie „Muzeum Wapiennik”
„Literacka riksza”
Razem
1. ULKS „Czarna Góra” „Szkolenie dzieci i młodzieży z
zakresu narciarstwa zjazdowego.”
2. Towarzystwo Ochrony i Promocji Walorów Biogeologicznych Rejonu Masywu Śnieżnika
„X Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu
Minerałów”
3. Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie”
„Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy
Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej”
4. Polski Związek Wędkarski/Koło Miejsko – Gminne nr 23
„Popularyzacja sportu wędkarskiego”
UKS
MLKS „Śnieżnik” „Organizacja zajęć sportowych i
5.
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa
stołowego.”
7. Automobilklub Ziemi Kłodzkiej „Górskie Samochodowe
Mistrzostwa Polski, Sienna 2015”
8. Lądecki Klub Kyokushin Karate „Szkolenie dzieci i
młodzieży w zakresie kyokushin karate”
Razem
1. Bystrzyckie Stowarzyszenie „Amazonki”
„Rehabilitacja kobiet po mastektomii”

Wnioskowane
kwoty dotacji (zł)

Udzielone
dotacje
(zł)

Wykorzystane
dotacje
(zł)

4 800

4 800

4 800

1 040,00

1 040,00

1 031,39

2 700

0,00

0,00

8 540,00
12 500,00

5 840,00
6 000,00

5 831,39
6 000,00

8 000,00

0,00

0,00

79 200

54 000

54 000

4 700

2 000

2 000

24 000

16 000

16 000

15 000

0,00

0,00

11 800

2000

2000

155 200

80 000

80 000

Ochrona i promocja
zdrowia
Turystyka

3 000

1

3 000

0

3 000
0,00

3 000
0,00

0 000
0,00

RAZEM

92 000
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163 740,00

88 840,00

85 831,39

11

