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1. Ogólna charakterystyka

1.1 Wprowadzenie 

Świdnica to gmina wiejska położona w województwie lubuskim w 

powiecie zielonogórskim. Zajmuje obszar 160,7 km

2% powierzchni powiatu zielonogórskiego), 

sołectw. Głównym ośrodkiem administracyjnym, jednocześnie zaś 

największą miejscowością jest Świdnica.

Położenie gminy, bliskie sąsiedztwo Zielonej Góry, prz

ważnych dróg o znaczeniu krajowym (nr 27 relacji Zielona Góra

Żary i nr 32 relacji Zielona Góra

ona obszarem tranzytowym o dobrej dostępności komunikacyjnej. 

Świdnica oddalona jest od stolicy powiatu 

oraz niewielka odległość od granicy z Niemcami stwarzają potencjalnie szerokie możliwości 

rozwoju. 

Gmina ma typowo leśny charakter 

powierzchni terenu. Pod tym względ

miejsce w powiecie. Użytki rolne 

Narodowego Spisu Rolnego z 2010 r., na terenie Świdnicy funkcjonowały aż 862 gospodarstwa 

rolne. Rolnictwo charakteryzuje się zatem dużym rozdrobnieniem, dominują małe 

poniżej 10 ha. Głównymi kierunkami upraw są zboża, warzywnictwo, kwiaciarstwo oraz 

sadownictwo. 

Pod koniec czerwca 2014 roku, na terenie gminy zarejestrowanych było 563 podmiotów 

gospodarczych. Wiodące pod względem struktury zatrudnienia są handel i budownictwo, dobrze 

rozwinięte jest również przetwórstwo przemysłowe. Do największych przedsiębiorstw, 

funkcjonujących na terenie gminy, należą: ELWIZ S.A. (produkcja okien i drzwi), KAMPOL 

(produkcja pościeli z owczej wełny) ORAZ Z.P.U. LAMO (metaloplastyka).

Mimo położenia gminy w obszarze o szczególnych walorach przyrodniczo

Świdnica nie posiada dobrze rozwiniętego zaplecza turystycznego.

1.2 Położenie geograficzne 

Gmina Świdnica leży na południowy zachód od Zielonej Góry, granicząc z gminami: Nowogród 

Bobrzański, Zielona Góra, Czerwieńsk i Dąbie (w powiecie krośnieńskim). 

Gmina Świdnica 

Ogólna charakterystyka gminy: otoczenie, podstawowe informacje

idnica to gmina wiejska położona w województwie lubuskim w 

Zajmuje obszar 160,7 km2 (co stanowi 10, 

powiatu zielonogórskiego), podzielony na 11 

ośrodkiem administracyjnym, jednocześnie zaś 

największą miejscowością jest Świdnica. 

Położenie gminy, bliskie sąsiedztwo Zielonej Góry, przebieg 

ważnych dróg o znaczeniu krajowym (nr 27 relacji Zielona Góra-

Żary i nr 32 relacji Zielona Góra-Krosno Odrzańskie) sprawia, iż jest 

obszarem tranzytowym o dobrej dostępności komunikacyjnej. 

Świdnica oddalona jest od stolicy powiatu – Zielonej Góry – o 10 km. Powyższe uwarunkowania 

oraz niewielka odległość od granicy z Niemcami stwarzają potencjalnie szerokie możliwości 

Gmina ma typowo leśny charakter – lasy zajmują powierzchnię 10 332 ha i stanowią 64,2% 

powierzchni terenu. Pod tym względem, Świdnica zajmuje 15 pozycję w województwie oraz 1 

miejsce w powiecie. Użytki rolne stanowią zaledwie 31,3% powierzchni gminy. Wg danych z 

Narodowego Spisu Rolnego z 2010 r., na terenie Świdnicy funkcjonowały aż 862 gospodarstwa 

eryzuje się zatem dużym rozdrobnieniem, dominują małe 

10 ha. Głównymi kierunkami upraw są zboża, warzywnictwo, kwiaciarstwo oraz 

Pod koniec czerwca 2014 roku, na terenie gminy zarejestrowanych było 563 podmiotów 

ych. Wiodące pod względem struktury zatrudnienia są handel i budownictwo, dobrze 

rozwinięte jest również przetwórstwo przemysłowe. Do największych przedsiębiorstw, 

funkcjonujących na terenie gminy, należą: ELWIZ S.A. (produkcja okien i drzwi), KAMPOL 

ukcja pościeli z owczej wełny) ORAZ Z.P.U. LAMO (metaloplastyka). 

Mimo położenia gminy w obszarze o szczególnych walorach przyrodniczo

Świdnica nie posiada dobrze rozwiniętego zaplecza turystycznego. 

ży na południowy zachód od Zielonej Góry, granicząc z gminami: Nowogród 

Bobrzański, Zielona Góra, Czerwieńsk i Dąbie (w powiecie krośnieńskim).  
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informacje 

o 10 km. Powyższe uwarunkowania 

oraz niewielka odległość od granicy z Niemcami stwarzają potencjalnie szerokie możliwości 

332 ha i stanowią 64,2% 

em, Świdnica zajmuje 15 pozycję w województwie oraz 1 

stanowią zaledwie 31,3% powierzchni gminy. Wg danych z 

Narodowego Spisu Rolnego z 2010 r., na terenie Świdnicy funkcjonowały aż 862 gospodarstwa 

eryzuje się zatem dużym rozdrobnieniem, dominują małe gospodarstwa 

10 ha. Głównymi kierunkami upraw są zboża, warzywnictwo, kwiaciarstwo oraz 

Pod koniec czerwca 2014 roku, na terenie gminy zarejestrowanych było 563 podmiotów 

ych. Wiodące pod względem struktury zatrudnienia są handel i budownictwo, dobrze 

rozwinięte jest również przetwórstwo przemysłowe. Do największych przedsiębiorstw, 

funkcjonujących na terenie gminy, należą: ELWIZ S.A. (produkcja okien i drzwi), KAMPOL 

Mimo położenia gminy w obszarze o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, 

ży na południowy zachód od Zielonej Góry, granicząc z gminami: Nowogród 
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Gmina jest bardzo atrakcyjnie położona pod względem geograficznym – występują tu 

zróżnicowane formy rzeźby terenu takie jak Wał Zielonogórski, Równina Kosierska i Pradolina 

Głogowsko-Barucka. W krajobrazie wyróżnia się malowniczy Wał Zielonogórski z najwyższym 

wzniesieniem – Górą Wilkanowską. Od północnej strony rozpościera się równina, sięgająca aż do 

doliny Odry. Południowy skraj gminy to obszar wilgotnych łąk i mokradeł. Z bogactwem 

środowiska przyrodniczego (lasy o różnych kategoriach ochronności, cenne elementy przyrody 

ożywionej i nieożywionej), związane jest występowanie na terenie gminy licznych obiektów i 

obszarów objętych ochroną krajobrazową. 

1.3 Liczba i rodzaj jednostek pomocniczych 

W skład Gminy Świdnica wchodzi 12 sołectw, będących jednostkami pomocniczymi gminy – są to: 

Świdnica, Wilkanowo, Pisaki, Drzonów, Radomia, Orzewo, Słone, Buchałów, Letnica, Koźla, 

Grabowiec, Lipno 

Gminnymi jednostkami organizacyjnymi są: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

• Zespół ds. Placówek Oświatowych 

• Gminna Biblioteka Publiczna 

• Zespół Szkół w Świdnicy Szkoła Podstawowa z filią w Koźli 

• Szkoła Podstawowa w Słonem 

• Zakład Usług Komunalnych 

• Gminny Ośrodek Kultury 

1.4 Skład i krótka charakterystyka władz uchwałodawczych i wykonawczych 

Władzę uchwałodawczą sprawuje Rada Gminy (VII kadencja), w skład której wchodzi 15 radnych. 

Rada Gminy stanowi we wszystkich sprawach z zakresu działania gminy, jeśli ustawy nie stanowią 

inaczej. Rada wybiera ze swojego składu przewodniczącego (funkcję tę pełni obecnie Eliasz Madej) 

oraz dwóch wiceprzewodniczących. Obrady Rady mają charakter sesyjny, a sesje są czasowo 

ograniczone.  

Ważną rolę w pracach Rady odgrywają komisje – organy wewnętrzne rady. Ich istnienie, przedmiot 

działania oraz skład osobowy zależą od uznania rady, która może powoływać zarówno komisje 

stałe (z których jedna ma charakter obligatoryjny – komisja rewizyjna dla kontroli zarządu i 

podległych mu jednostek) oraz doraźne, dla wykonania zadań nadzwyczajnych.  

Rada Gminy Świdnica powołała następujące komisje stałe: 

• Rewizyjną 

• Mienia i Budżetu 

• Oświaty i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 
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• Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 

Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy Świdnica, wykonujący uchwały Rady Gminy i 

zadania gminy określone przepisami prawa. Funkcję Wójta Gminy Świdnica pełni obecnie Adam 

Jaskulski - niezwykle aktywna osobowość społeczna, jest m.in. prezesem i założycielem Oddziału 

Lubuskiego Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, prezesem Koła Łowieckiego DROP w Zielonej 

Górze, członkiem Związku Gmin Wiejskich RP, członkiem władz Stowarzyszenia Gmin RP 

„Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr”, do końca poprzedniej kadencji (2010) pełnił również funkcję 

sekretarza Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego. 

Na terenie Gminy Świdnica działa Młodzieżowa Rada Gminy, powołana uchwałą Nr XIX/121/12 

Rady Gminy Świdnica z dnia 21 czerwca 2012 r. Rada jest samorządową reprezentacją młodzieży, w 

jej imieniu wyrażającą opinie i formułującą wnioski. Działalność Rady i jej postanowienia mają 

charakter konsultacyjny. Rada składa wnioski do budżetów Rady Gminy Świdnica na kolejne lata. 

Działalność w Radzie ma przygotować młodych mieszkańców gminy do dorosłego działania w 

samorządach mieszkańców. Rada liczy 15 członków, wyboru których dokonują młodzi mieszkańcy 

gminy (w wieku 11-20 lat) na zebraniach w poszczególnych sołectwach spośród kandydatów 

zgłoszonych przez uczestników zebrania. Rada wybiera ze swojego grona: 1) Prezydium Rady (w 

skład którego wchodzi Przewodniczący Rady, 1-2 wiceprzewodniczących oraz Sekretarz), 

stanowiące organ wykonawczy Rady oraz 2) Komisję Rewizyjną. 

1.5 Liczba mieszkańców 

Wg stanu na 31.12.2014, gminę Świdnica zamieszkuje 6 300 osób. Największa ilość mieszkańców 

skupiona jest w Świdnicy oraz Wilkanowie, do najmniejszych sołectw należą Lipno, Grabowiec 

oraz Buchałów. 

Na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców nieznacznie wzrosła; pomimo ujemnego przyrostu 

naturalnego, do ogólnego wzrostu liczby mieszkańców przyczyniło się dodatnie saldo migracji 

wewnętrznej. Od kilku lat na zmianę liczby ludności w gminie wpływa również ogromne 

zainteresowanie osadnictwem w leżących nieopodal Zielonej Góry miejscowościach. 

1.6 Dochód na jednego mieszkańca w 2014 roku 

Nie udało się pozyskać informacji na ten temat, pracownicy UG nie dysponowali danymi w 

powyższym obszarze. 

1.7 Liczba pracowników Urzędu Gminy, struktura organizacyjna 

Wg stanu na 10.11. 2015, liczba pracowników Urzędu Gminy wynosi 30 osób. 

W skład Urzędu wchodzą referaty, komórki i samodzielne stanowiska:   
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• Referat Ogólny 

• Referat Finansowy 

• Referat Gospodarki 

• Referat Rozwoju 

• Straż Gminna 

• Radca Prawny 

• Pion Ochrony 

• Skarbnik 

• Sekretarz 

• Zastępca Wójta 

• Wójt  

Straż Gminna utworzona została w maju 1999 roku i stanowi samorządową umundurowaną 

formację powołaną w celu ochrony porządku publicznego na terenie gminy Świdnica. Spełnia 

służebną rolę wobec lokalnej społeczności, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i 

praw obywateli. Nadzór nad działalnością straży sprawuje bezpośrednio wójt, a w zakresie 

fachowym – Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Do obowiązków Straży Gminnej Gminy 

Świdnica należy w szczególności: 

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych 

2. kontrola ruchu drogowego 

3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli 

4. pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych 

5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 

1.8 Wydatki i przychody budżetu w 2014 roku 

Uchwała Rady Gminy Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej 

Gminy Świdnica na 2015 rok, ustaliła: 

• Dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 25.585.671,57 zł, w tym dochody bieżące: 

21.186.412,07 zł oraz dochody majątkowe: 4.399.259,50 zł 

• Wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 26.172.319,57 zł 

• Deficyt budżetu w kwocie 586.648,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami 

pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki 

• Przychody budżetu w łącznej kwocie 1.903.096,20 zł 

• Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.316.448,20 zł 

1.9 Realizowane obecnie strategie, programy samorządowe  
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Na terenie gminy Świdnica realizowane są obecnie następujące strategie: 

• „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) miejskiego obszaru 

funkcjonalnego Zielonej Góry”, stanowiąca element procesu programowania 

wykorzystania środków unijnych; pojawienie się ZIT jako narzędzia służącego realizacji 

strategii terytorialnych nakierowanych na zrównoważony rozwój miast wynika z założeń 

polityki spójności na lata 2014-2020 i szerokiego uwzględnienia w jej ramach wymiaru 

terytorialnego. Obszar Funkcjonalny Miasta Zielona Góra został wstępnie określony w 

procesie delimitacji. Strategia ZIT obejmuje wszystkie gminy z tego obszaru, w tym także 

gminę Świdnica. 

• „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Świdnica na lata 2010-2020”, uznająca za 

nadrzędną misję gminy „dążenie do zapewnienia wysokiego standardu życia mieszkańców 

przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych instrumentów zrównoważonego rozwoju 

społecznego i gospodarczego. 

• „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdnica na lata 2014-2017 z perspektywą na 

lata 2018-2021” – nadrzędnym celem programu ochrony środowiska jest długotrwały, 

zrównoważony rozwój gminy, opracowanie powyższego dokumentu zaś miało na celu 

stworzenie spójnej polityki ekologicznej, przyczyniającej się do poprawy i uporządkowania 

zarządzania środowiskiem, poprawy jakości środowiska naturalnego, poprawy jakości 

życia mieszkańców gminy. 

• „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica k/Zielonej Góry na lata 2007-2015” - 

dokument operacyjny, wskazujący na bezpośrednie zadania i działania związane z 

realizacją rozwoju gminy, zawierający strategiczne założenia rozwoju dokonane na 

podstawie analizy potrzeb oraz możliwości finansowych. PRL wyznacza kierunki działań 

lokalnego samorządu, będące wyrazem potrzeb, dążeń i oczekiwań mieszkańców gminy. 

Wyznacznikiem zadań zawartych w PRL są uchwały Rady Gminy w sprawie zadań 

społeczno-gospodarczych, wskazujące konkretne zadania inwestycyjne planowane do 

wykonania w optymalnych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Z uwagi na bardzo 

ważną rolę, jaką w procesie rozwoju gminy odgrywa inicjatywa oddolna, do PRL dołączono 

szczegółowy plan zadań zaakceptowanych do realizacji w sołectwach gminy w ramach 

Planów Odnowy Miejscowości, wskazujących niezwykle istotną z punktu widzenia 

potencjału społecznego aktywność oraz listę zamierzeń lokalnych społeczności. 

• „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica” 

 

 

1.10 Analiza SWOT pod kątem współpracy Urzędu Gminy w Świdnicy z organizacjami pozarządowymi 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Stosunkowo duża liczba aktywnie 
działających organizacji 

• Stowarzyszenia ulokowane na terenie 
całej gminy – niemal każde sołectwo 
posiada przynajmniej jedną organizację, 
podejmującą działania na rzecz lokalnej 
wspólnoty 

• Prospołeczna, wspierająca postawa 
władz samorządowych – wójt 
„społecznik”, doskonale rozumiejący 
istotę działania oraz potrzeby III sektora, 
potrafiący nawiązać dobrą współpracę z 
lokalnymi organizacjami 

• Stosunkowo duża, utrzymująca się na 
stałym poziomie, pula środków 
przyznawanych organizacjom na 
realizację zadań publicznych 

• Istnienie Rady Działalności Pożytku 
Publicznego 

• Działalność o charakterze wsobnym, 
prowadzona punktowo, na rzecz 
mieszkańców konkretnej miejscowości 

• Mała liczba organizacji ponadgminnych, 
obejmujących swymi działaniami teren 
całej gminy; brak inicjatyw i przedsięwzięć 
wspólnych 

• Brak platformy służącej integracji całego 
środowiska NGOs (centrum wsparcia 
organizacji pozarządowych) 

• Korzystanie głównie z dotacji 
przyznawanych w ramach otwartego 
konkursu ofert; niechęć do sięgania po 
inne dostępne instrumenty współpracy 
finansowej (np. inicjatywę lokalną) 

• Stosunkowo mała liczba organizacji 
sięgających po zewnętrzne 
dofinansowanie realizowanych projektów 
(większość NGOs korzysta wyłącznie ze 
wsparcia samorządu) 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Dalsza aktywność i rozwój III sektora 

• Powstanie nowych organizacji 
podejmujących działania na rzecz 
wspólnego dobra 

• Większa integracja reprezentantów III 
sektora, zacieśnienie współpracy i 
podejmowanie działań o szerszym, 
ogólno gminnym charakterze 

• Uruchomienie Centrum Wsparcia 
Organizacji Pozarządowych jako 
platformy komunikacji, edukacji, 
wymiany doświadczeń, wzajemnego 
wsparcia na płaszczyźnie merytorycznej i 
organizacyjnej 

• Dalsza edukacja organizacji w zakresie 
sięgania po środki zewnętrzne, 
skutkująca realizacją większej ilości 
projektów na rzecz lokalnej wspólnoty 

• Ograniczenie środków budżetowych na 
działania podejmowane przez III sektor 

• Brak chęci do zacieśniania współpracy; 
dalsze działania o charakterze 
punktowym; brak integracji i konsolidacji 
środowiska NGOs 
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2. Charakterystyka organizacji pozarządowych i innych podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy 
Świdnica 

2.1 Liczba i rodzaje podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających siedzibę 

na terenie Gminy Świdnica 

Na terenie gminy aktywnie działa ok.30 organizacji pozarządowych. Są wśród nich organizacje 

sportowe, OSP, Klub Seniora (jedyna jeszcze niezarejestrowana organizacja), stowarzyszenia 

działające na rzecz rozwoju swoich miejscowości. Funkcjonują również dwa stowarzyszenia 

ogólnogminne (Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Świdnica oraz Stowarzyszenie Sołtysów Gminy 

Świdnica) oraz kilka niesformalizowanych grup mieszkańców. Lokalne NGOs obejmują swym 

działaniem zarówno przedsięwzięcia socjalno-terapeutyczne jak również upowszechnianie 

aktywnego trybu życia i kultury fizycznej, propagowanie kultury i edukacji, promocję gminy, etc. 

Poprzez swą działalność, podmioty z III sektora wpływają również na wzrost poczucia lokalnej 

tożsamości oraz budowanie więzi społecznych. 

Poniżej wyspecyfikowano wszystkie organizacje działające obecnie na terenie gminy Świdnica – są 

to: 

1) Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” 
2) Stowarzyszenie Orkan Drzonów 
3) Klub Piłkarski w Świdnicy 
4) Parafialno-Uczniowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne  
5) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
6) Stowarzyszenie Razem dla Koźli  
7) Stowarzyszenie Nasza Radomia 
8) Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Świdnica  
9) Stowarzyszenie Wspólna Letnica 
10) Uczniowski Klub Sportowy GROM w Świdnicy 
11) Stowarzyszenie „Piękne Dęby w Grabowcu” 
12) Stowarzyszenie Jeździeckie 
13) Stowarzyszenie Przyjazny Buchałów 
14) Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Świdnica 
15) Klub Kolarski Diversey Team 
16) Stowarzyszenie Razem dla Wilkanowa 
17) Lubuskie Towarzystwo Kulturalne 
18) Ochotnicza Straż Pożarna w Świdnicy  
19) Ochotnicza Straż Pożarna w Koźli  
20) Ochotnicza Straż Pożarna w Letnicy  
21) Parafia Rzymsko-Katolicka w Koźli 
22) Spółdzielnia Socjalna Pionier 
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23) Rada Sportu Gminy Świdnica (zrzeszenie stowarzyszeń sportowych) 
24) Klub Seniora w Świdnicy (stow. zwykłe - niezarejestrowane) 

2.2 Inne podmioty prowadzące stale działalność pożytku publicznego na obszarze Gminy Świdnica, 

ale mające siedzibę poza jej terenem 

W Świdnicy funkcjonują trzy organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na obszarze 

gminy, jednak posiadające siedzibę poza jej terenem – są to: 

1) Stowarzyszenie Lotnicze Grabowiec, z siedzibą w Zielonej Górze 
2) Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów, z siedzibą w Zielonej Górze 
3) Zielonogórski Klub Sportowy Karate, z siedzibą w Zielonej Górze 

2.3 Główne obszary aktywności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Świdnica /opis wybranych organizacji 

pozarządowych wraz z zakresem ich aktywności – załącznik 2.3/ 

Rodzaj organizacji Obszar aktywności 

Stowarzyszenia • Kultura fizyczna 

• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych 

Spółdzielnia • Ochrona i promocja zdrowia  

Parafia  • Ochrona i promocja zdrowia,  

• Kultura fizyczna,  

• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

Do szczególnie aktywnych organizacji działających na terenie Gminy Świdnica należą1: 

• Klub Seniora – powstały w 2002 roku, zrzesza obecnie 64 osoby. Celem działalności klubu 

było skupienie i uaktywnienie osób starszych wokół spraw dotyczących lokalnego 

środowiska. Klubowicze dość szybko włączyli się w wiele społecznych inicjatyw: wspierali 

budowę kaplicy cmentarnej i remont kościoła, współorganizowali wiele imprez 

kulturalnych, troszczyli się o dzieci niepełnosprawne. Członkowie Klubu Seniora realizują 

swoje pasje w grupie plastycznej, zespole śpiewaczym „Świdniczanie”, sekcji rękodzieła 

artystycznego, grupie gimnastycznej oraz sekcji „kijkowej” 

                                                           
1
 Informacje na temat organizacji zaczerpnięto m.in. z folderu „NGO to jest to! Publikacja o stowarzyszeniach w 

Gminie Świdnica” 
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• Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Świdnica, powstałe z inicjatywy mieszkańców gminy 

jesienią 2000 r. Głównym celem stowarzyszenia jest promocja gminy w zakresie kultury, 

sportu i turystyki oraz zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych jej mieszkańców. 

Wśród statutowych celów organizacji znajdują się również: integrowanie osób oraz 

instytucji zainteresowanych promocją i rozwojem gminy, propagowanie i promowanie 

działalności gospodarczej, kulturalnej, naukowej, sportowej i turystycznej na terenie 

Świdnicy jak również prezentowanie w gminie i poza nią znaczących osiągnięć w 

powyższych obszarach. Cele te realizowane są przy współudziale władz gminy oraz przy jej 

wsparciu finansowym. 

• Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Słonem, prowadzi działalność w 

środowisku wiejskim Gminy Świdnica od 2005 roku. Jest organizacją pożytku publicznego. 

W ramach realizacji zadań statutowych współpracuje z placówkami oświatowymi, 

organizacjami, instytucjami, np. PCK, Caritas, Kiwanis. W szczególności współpracuje z 

GOPS w Świdnicy, wójtem, Radą Gminy, szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz 

radami sołeckimi. Praca stowarzyszenia została ukierunkowana na działalność statutową, 

w szczególności aktywizację środowiska lokalnego i kształtowanie społeczeństwa 

obywatelskiego, ze zwróceniem uwagi na grupy potrzebujące pomocy i wsparcia. Od 2006 

roku, SIS jest członkiem Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Stowarzyszenie 

wspomaga każdego roku akcję organizacji wypoczynku letniego dla dzieci ze Słonego, 

wsparcie SIS w imprezach organizowanych dla dzieci z terenu całej gminy otrzymuje także 

miejscowa szkoła. Stowarzyszenie pozyskuje fundusze ze Stowarzyszenia LGD Między 

Odrą a Bobrem. 

• Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Świdnica, dość młode, powstałe w roku 2012. W jego 

skład wchodzi 11 sołtysów ze wszystkich miejscowości na terenie gminy Świdnica. 

Pierwszym poważnym zadaniem, jakiego podjęło się stowarzyszenie, było pozyskanie 

środków na wyjazd studyjny do miasta partnerskiego Gminy Świdnica-Lübbenau w 

Niemczech, w ramach zadania „Bliżej ludzi – transgraniczna wymiana doświadczeń” 

(wyjazd został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz 

Wójta Gminy Świdnica). Stowarzyszenie realizuje także zadanie publiczne, wydając 

miesięcznik Wieści Sołeckie dla mieszkańców gminy Świdnica – w każdym numerze 

znajduje się opis jednego z sołectw oraz jednego ze stowarzyszeń działających na terenie 

gminy 

• Stowarzyszenie Przyjazny Buchałów, działające od 2011 roku. Celem organizacji jest 

działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Buchałowa. Członkowie stowarzyszenia 

zaangażowani są w prace na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców wsi, 

inicjowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz integracji społecznej 

międzypokoleniowej. Stowarzyszenie z powodzeniem sięga po środki finansowe dostępne 

w ramach PROW – w roku 2013 zrealizowano projekt „Punkt Internetowy”, mający na 

celu upowszechnienie mieszkańcom Buchałowa dostępu do Internetu, zaś w roku 2014 
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złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zbiornika wodnego i terenu 

sportowo-rekreacyjnego w Buchałowie”. Bazując na własnym doświadczeniu, 

stowarzyszenie upowszechnia informację o możliwościach i terminach naboru wniosków 

o dofinansowanie w ramach dostępnych dla mieszkańców obszarów wiejskich 

programów. 

• Stowarzyszenie NASZA  RADOMIA – jedno z najprężniej działających stowarzyszeń w 

gminie, powstałe w roku 2002, liczy obecnie 39 członków – mieszkańców Radomi i 

Orzewa. Stowarzyszenie posiada status OPP. Celem statutowym organizacji jest tworzenie 

warunków dla rozwoju osiedla mieszkaniowego w Radomii, zaspokojenie potrzeb 

kulturalnych i gospodarczych członków stowarzyszenia i ich rodzin, wynikających z 

zamieszkiwania na wspólnym osiedlu. Stowarzyszenie podejmuje działalność w zakresie 

integracji mieszkańców Radomi i Orzewa poprzez organizowanie imprez integrujących 

środowisko (akcja „Sprzątanie świata”, festyny z okazji Dnia Dziecka, organizacja różnego 

rodzaju imprez i wieczorków kulturalnych, organizacja kuligów zimowych, tematycznych 

imprez tanecznych, etc.). Stowarzyszenie podejmuje również działalność na rzecz poprawy 

infrastruktury wsi Radomia i Orzewo poprzez pozyskanie środków z funduszy unijnych 

(plac zabaw dla dzieci, wiata spotkań integracyjnych, boisko wielofunkcyjne, świetlica 

wiejska w Radomi, etc.) 

• Stowarzyszenie Piękne Dęby, zarejestrowane w 2011 roku, obecnie liczy 20 członków. 

Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków i mieszkańców wsi 

Grabowiec. Organizacja powstała, by reagować na potrzeby mieszkańców i inicjować 

wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Dzięki realizacji wielu projektów, Stowarzyszeniu 

udało się zaktywizować mieszkańców wsi do podejmowania działań na rzecz lokalnej 

wspólnoty. Od kilku lat, na terenie Grabowca organizowane są imprezy kulturalne, 

integracyjne czy sportowe. Dzięki wysiłkom członków stowarzyszenia, udało się 

zmodernizować park gier i rekreacji, powstały boiska do piłki siatkowej i boisko 

wielofunkcyjne, zagospodarowano także przestrzeń do spotkań przy ognisku. Inwestycje 

infrastrukturalne związane z modernizacją parku zostały zrealizowane dzięki zadaniom 

powierzonym przez gminę oraz ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

• Parafialno-Uczniowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne z Wilkanowa – działające 

od 1998, w roku 2004 zarejestrowano jako organizacja pożytku publicznego. Statutowym 

celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i 

młodzieży z miejscowości Wilkanowo, Buchałów, Słone. Stowarzyszenie wyposażyło sale 

wiejskie w sprzęt sportowy praz siłownię, organizuje także wyjazdy rekreacyjne 

umożliwiające czynny wypoczynek (spływy kajakowe, ścieżki sprawnościowe). 

• Szkolny Klub Szermierczy „Flesz” Świdnica - działa od 1994 roku; zawodnicy klubu zdobyli 

12 medali na mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych; klub był również 
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współorganizatorem drużynowych mistrzostw Polski w szermierce do lat 15. Zawodnicy 

Flesza biorą udział w zawodach organizowanych na terenie całego kraju oraz w turniejach 

międzynarodowych  

• Zielonogórski Klub Sportowy „Karate” Kyokushinkai - posiada bazę w Świdnicy od 1995 

roku; corocznie w okresie wakacji na terenie ośrodka organizowane są Mistrzostwa Gminy 

Świdnica w kilku konkurencjach 

• Stowarzyszenie Lotnicze Grabowiec, powstałe w 2010 roku z inicjatywy kilku 

mieszkańców Gminy Świdnica, pasjonatów lotnictwa, miłośników przyrody i społeczników. 

Za główny cel, stowarzyszenie postawiło sobie propagowanie sportów lotniczych, 

szczególnie paralotniarstwa i lotnictwa samolotowego jako formy aktywnego spędzania 

czasu i turystyki. W latach 2010-2013, dzięki środkom pozyskanym z budżetu gminy, 

stowarzyszenie zorganizowało – cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców - 

Festyny Lotnicze połączone z zawodami paralotniowymi i samolotowymi 

• Klub Kolarski Diversey Team, mający na celu podniesienie ogólnego poziomu dyspozycji 

fizycznej oraz umiejętności kolarskich oraz promocję kolarstwa w Polsce. Członkowie 

klubu podejmują inicjatywy zmierzające do poprawy warunków uprawiania kolarstwa 

wśród mieszkańców gminy i okolic, stworzenie możliwości uczestnictwa w otwartych 

zajęciach o charakterze sportowo-rekreacyjnym jak największej grupie mieszkańców 

regionu, reprezentowanie gminy Świdnica i klubu na arenie najważniejszych wyścigów w 

Polsce oraz rozwijanie współpracy z klubami sportowymi, w szczególności kolarskimi 

krajów Unii Europejskiej 

• Stowarzyszenie Orkan Drzonów, działające na terenie sołectwa Drzonów; po wojnie, w 

Drzonowie zamieszkało ok. 50 rodzin z miejscowości Rychcice (okolice Drohobycza); do 

nowego miejsca zamieszkania przenieśli oni zwyczaje i tradycje swych przodków, 

zachowując jednocześnie silne poczucie więzi społecznych. Stowarzyszenie Orkan 

Drzonów, współtworzone przez Koło Gospodyń Wiejskich, kultywuje wspomniane 

tradycje. 

2.4 Informacja o działających formalnych lub nieformalnych sieciach czy też radach skupiających 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Świdnica  

Na terenie gminy działa Rada Działalności Pożytku Publicznego, która zostanie omówiona w 

dalszej części raportu. 

Ponadto, w  pobliskiej Zielonej Górze funkcjonuje Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych 

(ZLOP), będący jedyną strukturą skupiającą podmioty działające w ramach III sektora w 

województwie lubuskim. ZLOP działa od grudnia 1996 roku. Celem Związku jest integracja 

organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia ich skuteczności funkcjonowania dla 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z 
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ich statutową działalnością. Jednocześnie, ZLOP dąży do podnoszenia rangi lubuskich organizacji 

pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa. ZLOP działa w 

organizacjach o zasięgu ogólnopolskim, w tym m.in. jest członkiem-założycielem Wspólnoty 

Roboczej Związku Organizacji Socjalnych oraz członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych. Związek uczestniczy aktywnie w projektach realizowanych w ramach współpracy 

międzynarodowej, zwłaszcza z partnerami niemieckimi, w tym z Niemieckim Parytetowym 

Związkiem Socjalnym Związku Krajowego Brandenburgii. 

Celami działania ZLOP są: 

• tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na 

rzecz zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

• pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich 

statutową działalnością, 

• podnoszenie rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i 

kulturalnej państwa, 

• reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych 

środowisk. 

ZLOP realizuje swoje cele poprzez: 

1. reprezentowanie organizacji pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich wobec 

sektora publicznego i innych środowisk, w tym opiniowanie prawodawstwa na szczeblu 

ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym oraz współpracę z podmiotami publicznymi w 

kształtowaniu polityki dotyczącej organizacji pozarządowych oraz polityki społecznej i 

praktyki administracyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów grup zagrożonych bądź 

dotkniętych wykluczeniem  społecznym, 

2. doradztwo, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi oraz 

merytoryczne i metodyczne wspieranie ich działalności, w tym organizowanie konferencji, 

seminariów, zwłaszcza z uczestnictwem reprezentantów administracji publicznej i innych 

środowisk, organizowanie szkoleń, publikacje, 

3. rozwijanie obywatelskiej aktywności socjalnej, m. in. poprzez pomoc w tworzeniu nowych 

organizacji pozarządowych, 

4. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i 

instytucjami, 

5. promocję i organizację samopomocy i wolontariatu, 

6. nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi, 

7. prowadzenie działalności i usług socjalnych w celu wspierania realizacji wyżej 

wymienionych celów, 

8. prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, agencji doradztwa personalnego i agencji 

poradnictwa zawodowego 
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9. inne działania, wynikające z aktualnych potrzeb środowiska socjalnych organizacji 

pozarządowych, zwłaszcza organizacji członkowskich i potrzeb osób, którym organizacje 

członkowskie służą, a w szczególności: 

a. wspieranie i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, 

b. tworzenie standardów usług socjalnych dla organizacji pozarządowych, 

c. organizacja szkoleń w systemie pozaszkolnym, 

d. wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych, 

e. doradztwo dla kadr zarządzających w zakresie organizacji pracy, zatrudnienia 

pracowników z grup zagrożonych wykluczeniem i elastycznych form pracy, 

f. doradztwo i pośrednictwo pracy, 

g. tworzenie partnerstwa i porozumień na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego, 

h. wspieranie aktywności zawodowej, 

i. podejmowanie działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, w tym 

poprzez wspieranie działalności i tworzenie spółdzielni socjalnych, zakładów 

aktywizacji zawodowej, centrów integracji społecznej i klubów integracji 

społecznej, 

j. tworzenie partnerstwa z udziałem organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, 

organizacji pracodawców, jednostek samorządów terytorialnych i publicznych 

służb zatrudnienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promowanie inicjatyw 

edukacyjnych. 

Sfera działania ZLOP obejmuje zadania w zakresie: 

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

• działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

• działalności charytatywnej, 

• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

• ochrony i promocji zdrowia, 

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

• działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

• wypoczynku dzieci i młodzieży, 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

• turystyki i krajoznawstwa, 
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• porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

• upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji, 

• ratownictwa i ochrony ludności, 

• pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą, 

• działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

• promocji i organizacji wolontariatu, 

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

• działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust.3, w zakresie określonym w pkt a-y 

2.5 Informacja o podmiotach oferujących stałe wsparcie finansowe działalności pożytku 

publicznego na terenie Gminy Świdnica 

Organizacje z terenu gminy najczęściej korzystają z finansowego wsparcia samorządu, o 

dofinansowanie zewnętrzne aplikują głównie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubuskiego, korzystając ze środków dostępnych w ramach PROW. Brak jest innych podmiotów 

oferujących stałe wsparcie finansowe lokalnym NGOs, prowadzącym działalność pożytku 

publicznego na terenie gminy Świdnica. Sporadycznie, organizacje posiłkują się środkami 

przyznawanymi przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”, 

działające na rzecz: 1) zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 2) aktywizacji mieszkańców 

obszarów wiejskich oraz 3) realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej przez członków LGD 

i oferujące pomoc finansową w ramach „Małych projektów”, przy czym pomoc ta przyznawana 

jest wyłącznie w formie refundacji części kosztów niezbędnych do realizacji projektu. 

3. Współpraca Urzędu Gminy w Świdnicy i organizacji pozarządowych  

3.1 Historia współpracy 

Współpraca świdnickiego samorządu z organizacjami pozarządowymi trwa od dłuższego czasu. Jak 

podkreśla Wójt Gminy, budowanie społeczeństwa obywatelskiego przy pomocy przedstawicieli III 

sektora stanowiło i stanowi nadal niezwykle ważny, wręcz priorytetowy element prowadzonej 

działalności samorządowej. Wychodząc z przeświadczenia, iż to właśnie członkowie różnych 

organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, będąc motorem wielu ciekawych, pożytecznych 

inicjatyw społecznych najbardziej przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w 

pełni świadomego potrzeb wspólnoty, mającego poczucie odpowiedzialności za dobro tej 

wspólnoty - obecny wójt bardzo dba o skuteczną i efektywną współpracę z lokalnymi 
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organizacjami, czego wyrazem jest nie tylko wspólne opracowywanie i konsultowanie corocznych 

programów współpracy, ale także powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

3.2 Informacje o rocznych i wieloletnich programach współpracy: cele, formy współpracy, zadania 

publiczne przeznaczone do zlecenia organizacjom, kwoty przeznaczone na realizację tych zadań, 

metody monitorowania i oceny współpracy /wersje elektroniczne rocznych programów 

współpracy na 2014 i 2015 rok oraz sprawozdań z realizacji programów współpracy za 2013 i 2014 

rok - Załącznik 3.2/ 

Rada Gminy uchwala coroczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, określające 

priorytetowe zadania publiczne, których realizację gmina będzie wspierać i powierzać w danym 

roku. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych są określane w ogłoszeniach otwartych 

konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania. 

Celem głównym programu współpracy jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą 

a III sektorem. Celami szczegółowymi są: 

1. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy 

2. Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne 

3. Prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć 

4. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych 

W latach 2013-2015, za priorytetowe przyjęto następujące zadania publiczne: 

1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – propagowanie wśród dzieci i 

młodzieży aktywnych form kultury fizycznej, szkolenie w dyscyplinach sportowych, 

organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 

2. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – organizacja 

imprez kulturalnych, organizowanie spektakli, konkursów, festiwali, koncertów, wystaw, 

spotkań i plenerów artystycznych, organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z 

zakresu ochrony dziedzictwa narodowego 

3. W zakresie ochrony i promocji zdrowia – prowadzenie świetlic profilaktyczno-

terapeutycznych dla dzieci oraz organizowanie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy 

przedmedycznej (zapis dodany w roku 2014) 

4. W programie na rok 2014, uwzględniono także obszar „działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych – tworzenie miejsc integracji społecznej oraz 

wydawanie czasopism, publikacja materiałów multimedialnych w Internecie o tematyce 

społecznej”  (zapis dodany w roku 2015) 

Współpraca z organizacjami realizowana jest w formach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy. 

Współpraca, o której mowa w ust. 1, może przyjąć także następujące formy: 
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1. Umożliwienie organizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów sportowych, 

kulturalnych i oświatowych (sale sportowe, boiska, świetlice, sale szkolne) 

2. Pomoc gminy w wyszukiwaniu partnerów dla organizacji i kontaktach z nimi 

3. Pomoc gminy, w miarę możliwości, w dostępie do lokali niezbędnych do prowadzenia 

działalności statutowej 

4. Promocja i reklama projektów organizacji w mediach 

5. Umieszczanie informacji o organizacjach pozarządowych na oficjalnej stronie internetowej 

UG 

6. Udzielanie pożyczek na organizowanie działań współfinansowanych ze środków UE oraz 

innych środków pomocowych na zasadach określonych w zarządzeniu nr 43/20012 Wójta 

Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2012 i załączonym do niego regulaminie udzielania 

pożyczek 

Podstawowym trybem zlecenia zadania publicznego jest otwarty konkurs ofert ogłaszany przez 

wójta. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, zlecenie realizacji zadania 

publicznego o charakterze lokalnym może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert, na 

zasadach określonych w art.19a UDPPiW oraz w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19b). Po 

przeprowadzeniu procedury konkursowej, zlecenie realizacji zadania następuje na podstawie 

pisemnej umowy o wykonanie zadania publicznego. Podstawowym kryterium decydującym o 

udzieleniu przez wójta wsparcia organizacjom, jest ich działalność na rzecz gminy i jej 

mieszkańców oraz spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa. 

Cele zawarte w programie współpracy są realizowane przez: 

a. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez powierzanie 

wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji 

lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich 

dofinansowanie 

b. Równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 

działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków 

c. Współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z 

funduszy strukturalnych UE 

d. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu 

Organ zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania w zakresie 

określonym w art.17 UDPPPiW; w  ramach kontroli, upoważniony pracownik UG lub jednostki 

organizacyjnej gminy, może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć 

znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, może też żądać częściowych 

sprawozdań z wykonywanych zadań, zaś organizacje realizujące zlecone zadania zobowiązane są 
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do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych 

otrzymanych na realizację zadania. 

Ocena realizacji programu dokonywana jest na podstawie następujących wskaźników: 

1. Liczby skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji 

2. Liczby złożonych ofert przez podmioty uczestniczące w realizacji programu 

3. Liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania programowe 

4. Liczby zleconych zadań i wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy 

na ich realizację 

5. Wielkości finansowych i pozafinansowych środków zaangażowanych przez podmioty 

realizujące zlecone zadania programowe 

6. Liczby inicjatyw publicznych podjętych przez organizacje pozarządowe 

7. Liczby odbiorców uczestniczących w zrealizowanych zadaniach programowych 

Do końca kwietnia każdego roku, Wójt przedkłada Radzie Gminy Świdnica sprawozdanie z 

realizacji programu współpracy za rok poprzedni oraz publikuje je w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

3.3 Łączna kwota środków przekazana podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

przez Urząd Gminy w Świdnicy w latach 2011-2015 

Kwota środków przekazywanych podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego przez 

UG w Świdnicy plasuje się na stałym poziomie ok. 130-140 tys., jedynie w zeszłym roku znacząco 

wzrosła, istotnie przekraczając dotychczasowy próg środków kierowych na realizację zadań 

publicznych przez III sektor (ponad 250 tys.). 

W roku 2013, dotacje przyznano na realizację działań w następujących obszarach: 

a. Kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 dotacje na łączną kwotę 20.000,00 

zł 

b. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 11 dotacji na łączną kwotę 100.000,00 zł 

c. Ochrona i promocja zdrowia – 1 dotacja na kwotę 14.000,00 zł 

W roku 2014, dotacje przyznano na realizację działań w następujących obszarach: 

a. Kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 dotacji na łączną kwotę 90.800,00 

zł 

b. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 10 dotacji na łączną kwotę 101.370,00 zł 

c. Ochrona i promocja zdrowia – 2 dotacje na łączną kwotę 23.000,00 zł 
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d. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 1 dotacja na kwotę 

7.300,00 zł oraz jedna dotacja przyznana w trybie uproszczonym na kwotę 4.400,00 zł 

W roku 2015, dotacje przyznano na realizację działań w następujących obszarach: 

a. Kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 dotacji na łączną kwotę 14.300,00 

zł 

b. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 12 dotacji na łączną kwotę 85.870,00 zł 

c. Ochrona i promocja zdrowia – 1 dotacja na kwotę 15.000,00 zł 

d. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 1 dotacja na kwotę 

7.300,00 zł 

W roku 2016, na realizację programu współpracy przeznaczono kwotę 132.500,00 zł na działania 

podejmowane w następujących obszarach: 

a. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 3.000,00 zł 

b. Ochrona i promocja zdrowia – 15.000,00 zł 

c. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 7.000,00 zł 

d. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 16.000,00 zł 

e. Działalność dotycząca nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 

5.000,00 zł 

f. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 6.000,00 zł 

g. Działalność dotycząca kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 

7.000,00 zł 

h. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 70.000,00 zł 

i. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 3.500,00 zł 

3.4 Informacje o Radzie Działalności Pożytku Publicznego (załącznik 3.4) 

Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPPP) została powołana Uchwałą Rady Gminy Nr 

II/5/2014 z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu 

działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świdnicy. RDPP składa się z 11 osób, w 

tym trzech przedstawicieli Rady Gminy, dwóch przedstawicieli Wójta oraz sześciu przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego na terenie gminy. Rada powołana jest w celu usprawnienia przepływu ważnych 

informacji między stowarzyszeniami, Radą Gminy i administracją samorządową. Rada może 

wyrażać swoje stanowisko w formie uchwał, stanowisk i opinii.  

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta z dnia 23 kwietnia 2015 roku, do składu obecnej Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego powołano: 3 radnych, wójta, przedstawiciela wójta oraz 5 

przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przewodniczącą Rady została Agata Białkowska 
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(reprezentantka NGOs), zaś wiceprzewodniczącym Maciej Białek, radny Gminy Świdnica. W radzie 

pozostało jedno nieobsadzone miejsce dla przedstawiciela III sektora. 

3.5 Informacje o Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

Na terenie Gminy Świdnica brak jest tego typu struktury. 

3.6 Informacje o projektach dotyczących współpracy finansowanych ze środków zewnętrznych, 

które były realizowane na terenie Gminy Świdnica w latach 2012-2015 

2012 

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Nazwa zadania Ogólna kwota 
realizacji zadania 

Kwota 
dofinansowania 

Źródło 
dofinansowania 

1. Zielonogórski Klub 
Sportowy Karate 

Ustawienie 4 
Kamiennych Kręgów 
w Świdnicy 

12.779,76 zł 8.945,84 zł PROW Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego 

2. Stowarzyszenie „Orkan 
Drzonów” 

Budowa placu zabaw 

 

27.454,22 zł 19.217,95 zł j.w. 

2013 

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Nazwa zadania Ogólna kwota 
realizacji zadania 

Kwota 
dofinansowania 

Źródło 
dofinansowania 

1. Stowarzyszenie 
„Przyjazny Buchałów” 

Punkt Internetowy 11.448,44 zł 8.013,91 zł PROW Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego 

2. Stowarzyszenie „Piękne 
Dęby” w Grabowcu 

Park gier i rekreacji – 
impreza 
wielopokoleniowa 

10.700,00 zł 10.000,00 zł Program 
Operacyjny FIO 

3. Stowarzyszenie „Piękne 
Dęby” w Grabowcu 

Gala Szermiercza i 
Szkolenie Juniora 
Młodszego 

3.300,00 zł 3.000,00 zł PROW Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego 

4. Szkolny Klub 
Szermierczy FLESZ 
Świdnica 

Gala Szermiercza 1.800,00 zł 1.500,00 zł Polski Związek 
Szermierczy 

5. Stowarzyszenie „Nasza 
Radomia” 

Zakup mebli do 
świetlicy 

10.227,30 zł 8.522,75 zł PROW Urząd 
Marszałkowski 
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Województwa 
Lubuskiego 

2014 

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Nazwa zadania Ogólna kwota 
realizacji zadania 

Kwota 
dofinansowania 

Źródło 
dofinansowania 

1. Szkolny Klub 
Szermierczy FLESZ 
Świdnica 

Gala Szermiercza 2.300,00 zł 2.000,00 zł PROW Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego 

2. Szkolny Klub 
Szermierczy FLESZ 
Świdnica 

Szkolenie Juniora 
Młodszego 

2.300,00 zł 2.000,00 zł PROW Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego 

3. Zielonogórski Klub 
Sportowy Karate 

Ustawienie siłowni 
zewnętrznej w 
Świdnicy 

24.999,75 zł 17.499,82 PROW Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego 

4. Stowarzyszenie „Nasza 
Radomia” 

Budowa boiska 
wielofunkcyjnego w 
Radomi 

125.999,97 zł 100.799,97 zł PROW Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego 

5. OSP Letnica Powstanie 
Młodzieżowego 
Centrum Spotkań w 
Letnicy 

121.950,23 zł 57.986,00 zł PROW Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego 

2015 

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Nazwa zadania Ogólna kwota 
realizacji zadania 

Kwota 
dofinansowania 

Źródło 
dofinansowania 

1. Szkolny Klub 
Szermierczy FLESZ 
Świdnica 

Gala Szermiercza i 
przygotowanie 
zawodników do MP 
Młodzików 

5.800,00 zł 5.500,00 zł PROW Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego 

 

3.7 Osoba, komórki zajmujące się w Urzędzie Gminy współpracą z organizacjami pozarządowymi 

Za współpracę z organizacjami pozarządowymi odpowiedzialne są dwie osoby: Renata Czyżewicz z 

Zespołu ds. Placówek Oświatowych oraz Edyta Jarosiewicz – inspektor ds. budżetu z Urzędu 

Gminy Świdnica. 
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4. Instrumenty współpracy finansowej wykorzystywane przez Urząd Gminy 
w Świdnicy  

Organizacje najczęściej korzystają z dotacji przyznawanych w ramach otwartego konkursu ofert. 

Preferowany tryb to wsparcie realizacji zadania przez przyznanie dotacji na ich dofinansowanie. 

Znaczna ilość organizacji prowadzi aktywną działalność, pozyskując środki własne (ze składek 

członkowskich, organizacji różnego rodzaju festynów, etc.), w związku z czym od samorządu 

potrzebuje jedynie finansowego wsparcia realizowanych inicjatyw. Nieliczne stowarzyszenia z 

powodzeniem aplikują o dofinansowanie zewnętrzne, pozyskując środki unijne na realizację 

podejmowanych inicjatyw (głównie z PROW, sporadycznie także z FIO � lista projektów 

uruchomionych dzięki wsparciu zewnętrznemu znajduje się w dalszej części raportu). 

Mimo, iż Program Współpracy przewiduje możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a – forma ta wykorzystywana jest sporadycznie. 

Rzadkie wykorzystywanie trybu pozakonkursowego wynika zarówno z kwot dotacji, o jakie 

ubiegają się organizacje jak i charakteru realizowanych działań – lokalne NGOs najczęściej składają 

wnioski o kwoty przekraczające ustawowy próg 10 tys., zaś czas trwania wdrażanych inicjatyw jest 

znacznie dłuższy niż ustawowo przewidziany dla „małych grantów” okres 90 dni. 

Program współpracy umożliwia również lokalnym stowarzyszeniom realizowanie zadań 

publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, jednak dotychczas żadna organizacja nie skorzystała z 

tego instrumentu współpracy 

Poniższa tabela obrazuje wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe w latach 2011-2015: 

Nazwa instrumentu: dotacje przyznawane w ramach konkursu ofert 

Wysokość przeznaczonych środków 

2011 2012 2013 2014 2015 

130 000,00 141 000,00 134 000,00 255 170,00 146 500 

Liczba podpisanych umów w ramach instrumentu 

2011 2012 2013 2014 2015 

11 17 16 18 16 

Liczba podmiotów, które skorzystały z instrumentu 

2011 2012 2013 2014 2015 

11 17 16 18 16 

Zakres projektów realizowanych dzięki wsparciu 

2011 2012 2013 2014 2015 

11 17 16 18 16 
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Nazwa instrumentu: małe dotacje przyznawane w trybie uproszczonym (art. 19a) 

Wysokość przeznaczonych środków 

2011 2012 2013 2014 2015 

0 8000 0 4400 8130 

Liczba podpisanych umów w ramach instrumentu 

2011 2012 2013 2014 2015 

0 1 0 1 2 

Liczba podmiotów, które skorzystały z instrumentu 

2011 2012 2013 2014 2015 

0 1 0 1 2 

Zakres projektów realizowanych dzięki wsparciu 

2011 2012 2013 2014 2015 

  1   1 2 

 

5. Wybrany instrument współpracy finansowej: pożyczki 

a. Geneza opracowania i wdrożenia 

Instrument pożyczek został po raz pierwszy wykorzystany w Gminie Świdnica roku 2012. W tym 

też roku, instrument wpisano do Programy Współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

stanowiąc, iż współpraca z organizacjami może przyjąć formę udzielania pożyczek na 

organizowanie działań współfinansowanych ze środków UE oraz innych środków pomocowych na 

zasadach określonych w zarządzeniu nr 43/20012 Wójta Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2012 i 

załączonym do niego regulaminie udzielania pożyczek.  

Impulsem do wdrożenia instrumentu była tzw. potrzeba chwili – jedna z lokalnych organizacji, 

Stowarzyszenie „Orkan Drzonów”, aplikowała o środki zewnętrzne przyznawane w ramach PROW 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Konieczność wyłożenia wkładu własnego, 

stanowiąca warunek konieczny niezbędny do skorzystania z dofinansowania, spowodowała 

potrzebę sięgnięcia po instrument pomocowy, jakim są pożyczki udzielane przedstawicielom III 

sektora przez administrację samorządową. 

 

b. Informacje, kto i w jaki sposób wspierał Urząd Gminy w opracowaniu i wdrożeniu instrumentu? 

Samorząd świdnicki nie korzystał z żadnego wsparcia przy wdrażaniu instrumentu pożyczek. Nie 

dostrzegano potrzeby/konieczności posiłkowania się pomocą zewnętrzną. Regulamin udzielania 

pożyczek szczegółowo precyzuje kwestie związane z korzystaniem z instrumentu, jego 
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opracowanie nie przysporzyło większych trudności, bazowało bowiem na przepisach prawa 

normujących ten obszar współpracy samorządu i III sektora. 

c. W oparciu, o jakie podstawy prawne instrument jest stosowany? (załącznik 4.1.) 

Podstawę prawną stosowania instrumentu stanowią Ustawa o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie, Ustawa o samorządzie gminnym oraz Ustawa o finansach publicznych, 

stanowiąca, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom zrównanym w prawach z organizacjami pozarządowymi na 

realizacje zadań w sferze pożytku publicznego.  

Zasady udzielania pożyczek w gminie Świdnica normuje „Regulamin udzielania pożyczek z budżetu 

Gminy Świdnica dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 

samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Świdnica”, wprowadzony 

Zarządzeniem Wójta Gminy Świdnica Nr 43/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku. Regulamin ten 

definiuje zasady udzielania pożyczek z budżetu gminy. 

Wysokość środków przeznaczonych na pożyczki na dany rok budżetowy określa uchwała 

budżetowa (przy planowaniu budżetu rezerwuje się określoną pulę środków na pożyczki). 

Procedura udzielania pożyczek wymaga zatem podjęcia uchwały przez Radę Gminy określającej 

ich maksymalną wysokość w danym roku budżetowym oraz zawarcia umowy pożyczki przez 

wnioskującą organizację oraz Wójta Gminy Świdnica.  

d. Kto i na jakich warunkach może korzystać z instrumentu? 

Pożyczka może zostać udzielona organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w 

art.3 ust.3 UDPPiW, posiadających siedzibę na terenie gminy Świdnica oraz wykonujących 

działania na rzecz mieszkańców gminy, a także samorządowej instytucji kultury, dla której 

organizatorem jest Gmina Świdnica. 

Z możliwości ubiegania się o pożyczkę wyklucza się podmioty, na których ciążą nieuregulowane 

zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy Świdnica. O pożyczkę nie mogą także ubiegać się 

organizacje, które są w trakcie spłaty pożyczki poprzednio ustalonej. 

 

 

e. Na czym polega instrument, jakie są zasady jego działania? 

Pożyczka udzielona zostaje wyłącznie na potrzeby realizacji projektów z udziałem środków 

zewnętrznych. Objęte pożyczką przedsięwzięcie musi: 

a. wpisywać się w zakres zadań realizowanych przez gminę 
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b. służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy 

c. być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy 

d. być realizowane na terenie gminy  

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. 

Pożyczka udzielana jest do wysokości przyznanego ze środków zewnętrznych dofinansowania 

(wynikającego z zapisów umowy o dofinansowanie), jednak kwota ta nie może przekroczyć 

zabezpieczonej na ten cel kwoty, wynikającej z uchwalonego na dany rok budżetu Gminy 

Świdnica. Łączna kwota możliwych do udzielenia pożyczek nie może przekroczyć kwoty 

przeznaczonej na ten cel, wynikającej z uchwalonego na dany rok budżetu Gminy Świdnica. 

Pożyczkę udziela się na wniosek Pożyczkobiorcy złożony na formularzu stanowiącym załącznik do 

Regulaminu udzielania pożyczek (patrz: załącznik 4.1). Do wniosku o przyznanie pożyczki 

wymagane jest przedłożenie następujących załączników: 

• udokumentowana promesa pozyskania środków zewnętrznych na realizację 

przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek o przyznanie pożyczki 

• kserokopia aktualnego na dzień złożenia wniosku skróconego odpisu z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub odpowiednio wyciągu z ewidencji bądź innego równoważnego dokumentu 

potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (w 

zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał) 

• kserokopia aktualnego statusu Wnioskodawcy 

• kserokopia sprawozdania merytorycznego i finansowego za poprzedni rok 

• informacja (opinia bankowa) z banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek 

bankowy o zadłużeniu za okres ostatnich 6 miesięcy 

• zobowiązanie złożenia na dzień podpisania umowy zabezpieczenia realizacji umowy w 

formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, a także umowy o przelew 

wierzytelności 

Wniosek niekompletny, złożony na nieprawidłowym druku, niepodpisany przez osoby 

upoważnione do reprezentowania podmiotu – może zostać odrzucony z przyczyn formalnych. 

Procedura oceny wniosków o pożyczkę 

W celu dokonania oceny wniosków składanych przez organizację, powołuje się Zespół Oceniający, 

którego skład ustala Wójt Gminy w odrębnym zarządzeniu. Decyzję o przyznaniu bądź 

nieprzyznaniu pożyczki oraz jej wysokości, podejmuje wójt na podstawie protokołu z oceny 

wniosku, przedłożonego przez Zespół Oceniający. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

• ocena formalna i merytoryczna wniosku wraz z załącznikami 

• przedstawienie wójtowi pisemnej oceny wniosku (protokołu z oceny wniosku) z 

propozycją ewentualnych warunków udzielenia pożyczki 
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• przygotowanie projektu umowy pożyczki 

Zawarcie umowy pożyczki  

Wójt gminy, udzielając pożyczki, zawiera z organizacją będącą Pożyczkobiorcą umowę, określającą 

szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia pożyczki, w szczególności:  

• oznaczenie stron umowy 

• zakres przedmiotowy i zakres realizacji zadania 

• określenie wysokości przyznanej pożyczki oraz sposób i termin jej przekazania 

• formę, zasady i termin rozliczenia przekazanych środków 

• formę zabezpieczenia pożyczki 

• sankcje przewidziane za niewłaściwe wykorzystanie przyznanych środków 

Na dzień zawarcia umowy pożyczki, wymagane jest przedłożenie przez Pożyczkobiorcę: 

• weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, stanowiącego zabezpieczenie 

spłaty pożyczki 

• oświadczenia Pożyczkobiorcy o zgodności odpisu z rejestru (bądź innego równoważnego 

dokumentu potwierdzającego status prawny i umocowanie osób go reprezentujących) ze 

stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy 

• aktualnych (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zawarcia umowy 

pożyczki) zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach podatku oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne 

W dniu zawarcia umowy pożyczki, zawarta zostaje również umowa przelewu wierzytelności, 

stanowiąca zabezpieczenie spłaty pożyczki. 

f. Jakie nakłady po stronie UG wiążą się ze stosowaniem instrumentu? Jakie są dotychczasowe 

efekty jego stosowania?  

Poniższa tabela ilustruje wysokość kwot przyznanych w ramach pożyczek w latach 2013-2014 

Nazwa instrumentu: pożyczka 

Wysokość przeznaczonych środków 

2011 2012 2013 2014 2015 

0 19.200,00 zł 8.100,00 zł 160.600,00 zł 0 

Liczba podpisanych umów w ramach instrumentu 

2011 2012 2013 2014 2015 

0 1 1 2 0 

Liczba podmiotów, które skorzystały z instrumentu 

2011 2012 2013 2014 2015 
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0 1 1 2 0 

Zakres projektów realizowanych dzięki wsparciu 

2011 2012 2013 2014 2015 

0 1 1 2 0 

W roku 2012, pożyczkę w wysokości 19.200,00 zł otrzymało Stowarzyszenie „Orkan Drzonów” 

na realizację projektu „Budowa infrastruktury o znaczeniu społecznym (plac zabaw dla dzieci)”. 

Celem zadania było pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez podniesienie standardu 

funkcjonowania terenu o dużym znaczeniu dla lokalnego środowiska. Dzięki zabudowie obszaru 

przy parku i świetlicy i uruchomieniu przy nim placu zabaw dla dzieci, udało się zaktywizować 

społeczność Drzonowa, włączając mieszkańców w realizację konkretnych zadań podejmowanych 

w ramach projektu. 

W roku 2013, pożyczkę w wysokości 8.100,00 zł otrzymało Stowarzyszenie „Przyjazny 

Buchałów” na realizację projektu „Punkt Internetowy”. Miejscem integracji społecznej we wsi 

Buchałów był kompleks pomieszczeń składających się z sali wiejskiej, zaplecza sanitarnego oraz 

zaplecza kuchennego. Do sali wiejskiej przylegała nieruchomość, w której postanowiono umieścić 

sprzęt umożliwiający dostęp do Internetu, gwarantujący nie tylko wyższy poziom edukacji 

mieszkańców Buchałowa, ale posiadający także walor integracyjny. Wszelkie prace przy instalacji 

sprzętu informatycznego, oprogramowania i podłączenia Internetu wykonane zostały w ramach 

prac społecznych przez członków stowarzyszenia oraz mieszkańców wsi. Efekty realizacji projektu 

okazały się zatem wielorakie: z jednej strony czysto funkcjonalne (zapewnienie członkom lokalnej 

wspólnoty dostępu do Internetu), z drugiej zaś – emocjonalne i społeczne (wzrost aktywności, 

zacieśnienie więzów społecznych, integracja środowiskowa). 

W roku 2014, pożyczki otrzymały dwie organizacje: 

• Stowarzyszenie Nasza Radomia otrzymało pożyczkę w wysokości 102.614,00 zł na 

realizację działania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Radomi”; projekt miał na celu 

pobudzenie aktywności społecznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia mieszkańców 

poprzez podniesienie standardu istniejącego kompleksu rekreacyjno-sportowego o dużym 

znaczeniu dla lokalnej społeczności. Budowa boiska stworzyła mieszkańcom z różnych grup 

wiekowych odpowiednie warunki do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Od momentu 

jego udostępnienia, codziennie bardzo duża grupa osób spotyka się na boisku, rozgrywając 

mecze piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, podnosząc tym samym własne umiejętności w 

zakresie edukacji sportowej i rekreacyjnej. Podczas uroczystego otwarcia boiska, odbyły się 

zawody sportowe dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych. Zakończenie 

zagospodarowania w/w terenu w znaczący sposób wzbogaciło przestrzeń publiczną w 

miejscowości, podniosło również jej atrakcyjność, zarówno dla mieszkańców wsi jak i osób 

przyjezdnych spoza terenu gminy. 
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• OSP w Letnicy otrzymało pożyczkę w wysokości 57.986,00 zł na realizację projektu 

„Powstanie Młodzieżowego Centrum Spotkań w Letnicy”; działanie miało na celu 

pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców wsi Letnica poprzez podniesienie 

standardu użytkowania pomieszczeń w/w obiektu (zachęcenie mieszkańców do 

praktykowania wspólnego spędzania czasu wolnego). W działania związane z modernizacją 

budynku aktywnie włączyła się młodzież z terenu wsi Letnica oraz organizacje działające na 

jej obszarze. 

g. Czy instrument jest obecnie stosowany? 

W roku 2015, instrument nie był stosowany, bowiem żadna z organizacji nie aplikowała o 

zewnętrzne dofinansowanie realizowanych projektów (brak było zatem potrzeby pozyskania 

środków samorządowych na zabezpieczenie wkładu własnego). Instrument jest jednak na stałe 

wpisany w katalog mechanizmów współpracy finansowej przedstawicieli III sektora oraz UG – 

corocznie umieszczany w Programie Współpracy, stanowi możliwą formę wsparcia organizacji 

realizujących projekty ze środków zewnętrznych i potrzebujących dofinansowania na 

zabezpieczenie wkładu własnego. 

h. Ocena stosowania instrumentu: 

Instrument pożyczki oceniany jest bardzo pozytywnie, zasadniczo nie dostrzega się żadnych 

istotnych słabości / problemów związanych z jego wdrażaniem. Jedyne zagrożenie stanowić może 

potencjalne ryzyko nie rozliczenia się przez organizację z realizowanego zadania. W 

dotychczasowej praktyce świdnickiego samorządu taka sytuacja nie miała jednak nigdy miejsca – 

wszystkie organizacje korzystające z instrumentu pożyczki, zwróciły przyznane środki w terminie 

określonym w umowie.  

Z perspektywy samorządu, pożyczki są instrumentem potrzebnym i użytecznym, umożliwiają 

bowiem organizacjom aplikującym o środki zewnętrzne pozyskanie wymaganego wkładu 

własnego w prosty, mało skomplikowany sposób. Posiadanie wkładu własnego umożliwia z kolei 

otrzymanie zewnętrznego dofinansowania na realizację lokalnych inicjatyw, wpływających na 

poprawę jakości życia mieszkańców, często posiadających charakter aktywizacyjnych (w działania 

realizowane w ramach projektów angażują się członkowie lokalnej społeczności) oraz 

integracyjnych (zacieśnianie więzów, budowanie silniejszych relacji poprzez wspólne spędzanie 

czasu, podejmowanie kolektywnych działań, etc.) 

Z perspektywy organizacji – pożyczki stwarzają szansę na zdobycie środków ze źródeł 

zewnętrznych. Uzyskanie pożyczki od samorządu jest znacznie prostsze, mniej zbiurokratyzowane 

(uproszczona procedura, znacznie mniej wymogów formalnych niż przy klasycznych dotacjach, 

przy czym łatwiejsze jest nie tylko pozyskanie pożyczki, ale także jej rozliczenie). Niewątpliwym 

atutem jest również fakt, iż pożyczka pozyskiwana od samorządu jest nieoprocentowana.  

 


