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1. Wstęp 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie 

Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Rada Miasta Sandomierza corocznie uchwala program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, który określa obszary, zasady oraz formy współpracy Sandomierza  

z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera wykaz zadań priorytetowych, stanowiących 

podstawę dla władz Sandomierza do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi  

na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości 

sandomierskiego samorządu.  

W programie współpracy określono min. cele, zasady, podmiot, przedmiot, a także 

formy współpracy, której podstawę stanowią zasady pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Ścisłe określenie zasad tejże 

współpracy wydawało się być istotne zważywszy na fakt zwiększającego się wpływu 

organizacji pozarządowych i ich działalności na rozwój społeczeństwa obywatelskiego,  

co przyczynia się do aktywizacji i integracji lokalnych społeczności. Organizacje pozarządowe 

coraz częściej i chętniej biorą udział w realizacji wynikających z przepisów prawa zadań 

publicznych Sandomierza. Wszystkie te czynniki uzasadniały tym samym potrzebę 

sformalizowania zasad współpracy organów samorządu lokalnego z organizacjami 

pozarządowymi. 

Projekt programu, zgodnie z Zarządzeniem nr 213/2019/SSZ Burmistrza Sandomierza  

z dnia 4 września 2019 roku, został poddany konsultacjom w dniach od 6 do 20 września 2019 

roku, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu, na stronie www.sandomierz.pl oraz przesłany na adresy elektroniczne 

organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, działających  

na terenie Sandomierza. 

Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie określonym uchwałą Nr LIII/451/2010 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu 



konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zainteresowane podmioty 

miały możliwość wyrażenia swojej opinii oraz wnoszenia poprawek do przygotowanego 

projektu. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do urzędu miejskiego wpłynęły informacje  

od czterech podmiotów: Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Sandomierzu, 

Oddziału Rejonowego polskiego Czerwonego Krzyża w Sandomierzu, Międzyszkolnego 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka” z Sandomierza oraz Stowarzyszenia „Dobrze, że 

Jesteś” z Sandomierza. Ponadto projekt był przedmiotem obrad Sandomierskiej Rady Pożytku 

Publicznego, która w uchwale Nr 2/2019 Sandomierskiej Rady Pożytku Publicznego z dnia  

20 września 2019 roku zaopiniowała go pozytywnie. 

Z przebiegu konsultacji sporządzono informację określającą jej wynik, która została 

przedłożona Burmistrzowi Sandomierza.   

Program współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

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

publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) na rok 2020 został przyjęty Uchwałą  

Nr XIII/165/2019 Rady miasta Sandomierza z dnia 30 października 2019 roku w sprawie 

przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na 2020 rok (zwany dalej programem). 

 

2. Współpraca o charakterze finansowym 

Współpraca finansowa Sandomierza z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku polegała  

na zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych poprzez ich wsparcie w formie 

udzielanych dotacji celowych. Zlecanie realizacji zadań publicznych zgodnie z zapisami ustawy 

oraz przywołanej uchwały Rady Miasta poprzedzone było przeprowadzonymi otwartymi 

konkursami ofert. 



W 2020 roku Burmistrz Sandomierza ogłosił otwarte konkursy ofert w następujących 

obszarach: 

Kultury fizycznej i sportu na kwotę 1.135.400,00 zł 

Ochrony zwierząt na kwotę: 135.000,00 zł 

Ochrony i promocji zdrowia na kwotę: 80.600,00 zł 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę: 24.700,00 zł 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym na kwotę: 51.000,00 zł 

Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 82.000,00 zł  

Na zadania objęte otwartymi konkursami ofert w 2020 roku została przekazana kwota  

w wysokości 1.508.300,00 zł, gdzie cała przekazana kwota dotyczyła wsparcia realizacji zadań 

publicznych. 

W ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert wyłonieni zostali realizatorzy zadań 

oraz podpisane zostały z organizacjami umowy. 

 

Zestawienie tabelaryczne przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń i klubów sportowych realizujących 

zadania publiczne na terenie Gminy Sandomierz w latach 2016-2020 

Obszar: Kultura fizyczna i sport 

L.p. Nazwa 

stowarzyszenia 

Nazwa zadania Przyznana 

kwota dotacji 

w 2016 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2017 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2018 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2019 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2020 roku 

1. Caritas Diecezji 

Sandomierskiej 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci i 

młodzieży w zakresie 

karate 

4.000,00  6.000,00 4.000,00 3.000,00 4.000,00 

2 Sandomierski 

Klub Karate 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci i 

młodzieży w zakresie 

karate 

10.000,00 14.000,00 16.000,00 12.000,00 11.000,00 

3 Klub Karate 

„Trójka 

Sandomierz” 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci i 

młodzieży w zakresie 

karate 

6.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 

4 Klub Tenisa 

Stołowego 

Sandomierz 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

tenisa stołowego 

9.000,00 – 

pożytek 

18.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 



9.000,00 – 

sport 

kwalifikowany 

Razem: 

18.000,00 

5 Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Foka 

Sandomierz” 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego dla dzieci i 

młodzieży w zakresie 

pływania 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 25.000,00 

6 Polski Związek 

Wędkarski Koło 

nr 1 w 

Sandomierzu 

Organizowanie 

wędkarstwa, rekreacji i 

sportu wędkarskiego na 

terenie Sandomierza 

9.000,00 9.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 

7 Polski Związek 

Wędkarski Koło 

nr 33 w 

Sandomierzu 

Organizowanie 

wędkarstwa, rekreacji i 

sportu wędkarskiego na 

terenie Sandomierza 

- - 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

8 Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„Piątka” 

Sandomierz 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w piłce 

siatkowej dziewcząt 

90.000,00 90.000,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00 

9 Związek 

Harcerstwa 

Polskiego 

Komenda Hufca 

w Sandomierzu 

Zorganizowanie i 

przeprowadzenie 

wyjazdowej akcji letniej 

dla dzieci i młodzieży z 

terenu Sandomierza 

25.000,00 25.000,00 20.000,00 35.000,00 25.500,00 

10 Związek 

Harcerstwa 

Polskiego 

Komenda Hufca 

w Sandomierzu 

Wyjazd Sportowo – 

językowy – kolonie dla 

dzieci 

-  - - - 6.000,00 

11. Stowarzyszenie 

Piłki Ręcznej 

„Wisła 

Sandomierz” 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

piłki ręcznej 

74.000,00 – 

pożytek 

200.000,00 – 

sport 

kwalifikowany 

Razem: 

274.000,00 

274.000,00 225.000,00 240.000,00 231.200,00 

12 Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Wisła 

Junior” 

Sandomierz 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

lekkiej atletyki 

35.000,00 – 

pożytek 

20.000,00 – 

sport 

kwalifikowany 

Razem: 

55.000,00 

55.000,00 50.000,00 50.000,00 42.500,00 



13 Sandomierski 

Klub Sportowy 

„Wisła” 

Sandomierz 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

piłki nożnej 

381.500,00 – 

sport 

kwalifikowany 

380.500,00 540.000,00 550.000,00 535.000,00 

14 Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Wisła 

Junior” 

Sandomierz 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

piłki nożnej 

90.000,00 90.500,00 100.500,00 110.000,00 105.000,00 

15 Ludowy Klub 

Sportowy 

„Sandomierz” 

Prowadzenie pracy 

szkoleniowo – treningowej 

dla młodzieży w zakresie 

sportów siłowych 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.500,00 

16 Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Ring 

Sandomierz” 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

boksu 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 - 

17 Ludowy klub 

Sportowy 

„Sandomierz 

Szkolenie młodzieży w 

zakresie szermierki 

historycznej, łucznictwa 

dawnego, kusznictwa, 

teatru, tańca i muzyki 

dawnej 

- - (zadanie 

realizowano 

w obszarze 

Kultura i 

Ochrona 

Dziedzictwa 

Narodowego 

– 25.000 zł) 

(zadanie 

realizowano 

w obszarze 

Kultura i 

Ochrona 

Dziedzictwa 

Narodowego 

– 25.000 zł 

(zadanie 

realizowano 

w obszarze 

Kultura i 

Ochrona 

Dziedzictwa 

Narodowego 

– 20.000 zł 

 

Obszar: Ochrona i promocja zdrowia 

L.p. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Przyznana 

kwota dotacji 

w 2016 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2017 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2018 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2019 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2020 roku 

1 Sandomierski Klub 

„Amazonki”  (do 2017 

roku – Świętokrzyski 

Klub „Amazonki” Filia w 

Sandomierzu) 

Rehabilitacja 

psychoruchowa i 

integracja społeczna osób 

dotkniętych chorobą 

nowotworową 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 8.500,00 

2 Sandomierskie 

Stowarzyszenie Rodzin i 

Przyjaciół Zdrowia 

Psychicznego 

„NADZIEJA” 

Rehabilitacja 

psychospołeczna osób 

dotkniętych chorobą 

psychiczną i ich rodzin 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.500,00 

3 Oddział Rejonowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Sandomierzu 

Promowanie i wspieranie 

idei honorowego 

krwiodawstwa 

4.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.000,00 



4 Oddział Rejonowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Sandomierzu 

Propagowanie wiedzy w 

zakresie udzielania 

pierwszej pomocy wśród 

dzieci i młodzieży 

4.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

5 Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Oddział 

Powiatowy w 

Sandomierzu 

Działalność informacyjno – 

edukacyjna na rzecz osób 

chorych na cukrzycę 

6.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 8.500,00 

6 CARITAS Diecezji 

Sandomierskiej 

Usługi pielęgnacyjne na 

rzecz osób samotnych, 

niepełnosprawnych i w 

podeszłym wieku 

35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 

7 Stowarzyszenie 

„Uśmiech Seniora” 

Usługi pielęgnacyjne na 

rzecz osób samotnych, 

niepełnosprawnych i w 

podeszłym wieku 

- - - - 5.500,00 

8 Oddział Rejonowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Sandomierzu 

Działania na rzecz 

aktywizacji osób starszych, 

integracja 

międzypokoleniowa 

- - 10.000,00 10.000,00 4.300,00 

9 Stowarzyszenie 

„Uśmiech Seniora” 

Działania na rzecz 

aktywizacji osób starszych, 

integracja 

międzypokoleniowa 

- - - - 2.500,00 

10 Oddział Rejonowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Sandomierzu 

Prowadzenie przeglądów, 

obsługi oraz szkoleń z 

zakresu działania 

automatycznych 

defibrylatorów 

zewnętrznych 

znajdujących się na terenie 

Gminy Sandomierz 

- - - 2.600,00 3.800,00 

11 Oddział Rejonowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Sandomierzu 

Propagowanie wiedzy w 

zakresie postępowania i 

zachowania się w 

sytuacjach kryzysowych 

- - - - 3.000,00 

 

Obszar: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

L.p. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Przyznana 

kwota dotacji 

w 2016 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2017 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2018 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2019 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2020 roku 

1 Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

„Uśmiech Seniora” 

Prowadzenie programów 

integrujących dorosłe 

osoby niepełnosprawne ze 

społeczeństwem 

- 5.000,00 4.000,00 4.000,00 - 



2 Stowarzyszenie na 

Rzecz Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 

„TRATWA” w 

Sandomierzu 

Prowadzenie programów 

integrujących dorosłe 

osoby niepełnosprawne ze 

społeczeństwem 

8.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 - 

3 CARITAS Diecezji 

Sandomierskiej 

Prowadzenie warsztatów 

teatralnych (lub 

„programów”) 

integrujących dzieci i 

młodzież niepełnosprawną 

ze środowiskiem 

rówieśniczym (lub „ z 

rówieśnikami) 

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 - 

4 Stowarzyszenie 

„Dobrze, że jesteś” 

Prowadzenie programów 

integrujących dzieci i 

młodzież niepełnosprawną 

ze społeczeństwem 

- - - - 5.100,00 

5 Polski Związek 

Niewidomych, Okręg 

Świętokrzyski, Koło w 

Sandomierzu 

Rehabilitacja i integracja 

społeczna osób 

niewidomych i tracących 

wzrok 

6.000,00 8.000,00 8.000,00 1.000,000 6.600,00 

6 Polski Związek 

Głuchych Terenowy 

Ośrodek Rehabilitacji i 

Wsparcia Społecznego 

dla Osób Niesłyszących 

Rehabilitacja i integracja 

społeczna inwalidów 

głuchoniemych i osób 

słabo słyszących 

8.000,00 10.000,00 - - - 

 

Obszar: Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

L.p. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Przyznana 

kwota dotacji 

w 2016 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2017 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2018 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2019 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2020 roku 

1 Stowarzyszenie na 

Rzecz Zdrowia 

Psychicznego w 

Sandomierzu 

Działalność edukacyjno – 

konsultacyjna dla ofiar 

przemocy, osób 

uzależnionych i 

współuzależnionych od 

alkoholu i narkotyków oraz 

osób w kryzysie 

40.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00 

2 Oddział Rejonowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Sandomierzu 

Działalność edukacyjno – 

konsultacyjna dla ofiar 

przemocy, osób 

uzależnionych i 

współuzależnionych od 

alkoholu i narkotyków oraz 

osób w kryzysie 

- 20.000,00 25.000,00 25.000,00 16.000,00 



3 Stowarzyszenie na 

Rzecz Zdrowia 

Psychicznego w 

Sandomierzu 

Działalność informacyjno – 

edukacyjna dla dzieci i 

młodzieży w zakresie 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii 

i przemocy 

13.900,00 13.680,00 10.000,00 10.000,00 8.500,00 

4 Oddział Rejonowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Sandomierzu 

Działalność informacyjno – 

edukacyjna dla dzieci i 

młodzieży w zakresie 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii 

i przemocy 

6.100,00 6.320,00 10.000,00 10.000,00 8.500,00 

 

Obszar: Ochrona zwierząt  

L.p. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Przyznana 

kwota dotacji 

w 2016 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2017 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2018 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2019 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2020 roku 

1 Sandomierskie 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Zwierząt 

Opieka nad bezdomnymi 

zwierzętami 

50.000,00 80.000,00 130.000,00 135.000,00 135.000,00 

 

Obszar: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

L.p. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Przyznana 

kwota dotacji 

w 2016 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2017 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2018 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2019 roku 

Przyznana 

kwota dotacji 

w 2020 roku 

1 Towarzystwo Naukowe 

Sandomierskie 

Prowadzenie działalności 

na rzecz popularyzacji 

nauki wśród mieszkańców 

Sandomierza / Kultura i 

Ochrona Dziedzictwa 

Narodowego 

24.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 17.000,00 

2 Ludowy Klub Sportowy 

„Sandomierz 

Kultywowanie okresu 

historycznej świetności 

miasta Sandomierza 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

3 Ludowy Klub Sportowy Szkolenie młodzieży w 

zakresie szermierki 

historycznej, łucznictwa 

dawnego, kusznictwa, 

teatru, tańca i muzyki 

dawnej 

- - 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

4 Związek Inwalidów 

Wojennych RP Zarząd 

Oddziału w 

Sandomierzu 

Pielęgnowanie i 

podtrzymywanie w 

społeczeństwie rozwoju 

świadomości narodowej i 

3.000,00 3.000,00 - - - 



obywatelskiej oraz 

integracja społeczna 

inwalidów wojennych, 

emerytów i rencistów 

5 Związek Żołnierzy 

Wojska Polskiego 

Podtrzymywanie i 

upowszechnianie w 

społeczeństwie tradycji 

związanych z obronnością 

kraju i polskiego czynu 

zbrojnego 

2.000,00 2.000,00 - - - 

6 Światowy Związek 

Żołnierzy Armii 

Krajowej Koło w 

Sandomierzu 

Upowszechnianie w 

tradycji walk o wolność i 

niepodległość kraju, 

pielęgnowanie polskości i 

rozwoju świadomości 

narodowej 

2.000,00 2.000,00 - - - 

7 Związek Kombatantów 

Rzeczypospolitej 

Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych 

Popularyzacja i 

upowszechnianie wartości 

patriotycznych i 

obywatelskich, utrwalanie 

w pamięci społecznej 

dziejów walk 

niepodległościowych oraz 

wzmacnianie tożsamości 

lokalnej poprzez 

upowszechnianie wiedzy o 

Sandomierzu 

3.000,00 3.000,00 - - - 

 

Rok 2020 to rok wybuchu pandemii Covid-19. Gospodarka krajowa znalazła  

się w trudnej sytuacji a co za tym idzie również budżet Gminy zaczął odnotowywać kryzys  

w przychodach. Podpisane umowy ze stowarzyszeniami w ramach rozstrzygniętego otwartego 

konkursu ofert opiewały na ok. 1,5 mln złotych, co w sytuacji znaczącego spadku wpływów  

do budżetu Miasta i jego jednostek stanowiło znaczny wydatek. Ponadto podpisane umowy  

w dniu 10 marca 2020 roku realizowane były przez stowarzyszenia przez 6 dni 

kalendarzowych, bo 16 marca rozpoczęła się pandemia oraz kolejno zaczęły wchodzić 

obostrzenia wprowadzane przez Rząd. Stowarzyszenia nie miały formalnej możliwości 

realizowania zadań. W związku z powyższym w dniach 11 - 14 maja przeprowadzone zostały 

negocjacje z organizacjami mające na celu zaktualizowanie ofert, aneksowanie  

lub rozwiązanie zawartych już umów. 

 



 

Porozumienia Gminy Sandomierz ze Stowarzyszeniami ws. rozwiązania umów na realizację 

zadań z pożytku publicznego na 2020 rok 

L.p. Nazwa Stowarzyszenia Nazwa zadania  Kwota dotacji  

z umowy  

Kwota  

po negocjacjach  

1. Sandomierski Klub Karate Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

karate 

11.000,00 zł 2.933,41 zł  

2. Klub Karate „Trójka Sandomierz” Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

karate 

10.000,00 zł 0,00 zł 

3. Caritas Diecezji Sandomierskiej Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

karate 

4.000,00 zł  0,00 zł 

4. Klub Tenisa Stołowego „Sandomierz” Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

tenisa stołowego 

7.500,00 zł  3.000,00 zł  

5. M.U.K.S. „Foka Sandomierz” Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

pływania 

25.000,00 zł  0,00 zł  

6. PZW Koło nr 33 w Sandomierzu Organizowanie 

wędkarstwa, rekreacji i 

sportu wędkarskiego na 

terenie Sandomierza 

4.000,00 zł  0,00 zł 

7. PZW Koło nr 1 w Sandomierzu Organizowanie 

wędkarstwa, rekreacji i 

sportu wędkarskiego na 

terenie Sandomierza 

8.000,00 zł  0,00 zł 

8. M.U.K.S. „PIĄTKA’’ Sandomierz Prowadzenie szkolenia 

sportowego w piłce 

siatkowej 

90.000,00 zł  67.530,00 zł  

9. Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew kielecka Hufiec 

Sandomierz 

Wyjazd sportowo – 

językowy – kolonie dla 

dzieci 

6.000,00 zł  0,00 zł 

10. Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew kielecka Hufiec 

Sandomierz 

Zorganizowanie i 

przeprowadzenie 

wyjazdowej akcji letniej dla 

25.500,00 zł 0,00 zł 



dzieci i młodzieży z terenu 

Sandomierza 

11. S.P.R. „Wisła Sandomierz” Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

piłki ręcznej 

231.200,00 zł  176.251,00 zł  

12. Sandomierski Klub Sportowy „Wisła 

Sandomierz” 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

piłki nożnej 

535.000,00 zł  504.920,00 zł  

13. Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „Wisła Junior” 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

piłki nożnej 

105.000,00 zł 80.000,00 zł  

14. Ludowy Klub Sportowy 

„Sandomierz” 

Prowadzenie pracy 

szkoleniowo – treningowej 

dla młodzieży w zakresie 

sportów siłowych 

20.500,00 zł  20.500,00 zł 

15. Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy „Wisła Junior” 

Prowadzenie szkolenia 

sportowego w zakresie 

lekkiej atletyki 

42.500,00 zł 21.200,00 zł  

16. Sandomierski Klub ,,Amazonki” Rehabilitacja 

psychoruchowa i integracja 

społeczna osób 

dotkniętych chorobą 

nowotworową 

8.500,00 zł  0,00 zł 

17. Sandomierskie Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół Zdrowia 

Psychicznego „NADZIEJA” 

Rehabilitacja 

psychospołeczna osób 

dotkniętych chorobą 

psychiczną i ich rodzin 

8.500,00 zł  0,00 zł 

18. Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Sandomierzu 

Promowanie i wspieranie 

idei honorowego 

krwiodawstwa 

6.000,00 zł  0,00 zł 

19. Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Sandomierzu 

Propagowanie wiedzy w 

zakresie udzielania 

pierwszej pomocy wśród 

dzieci i młodzieży 

7.000,00 zł  0,00 zł 

20. Polskim Stowarzyszeniem 

Diabetyków, Oddział Powiatowy  

w Sandomierzu 

Działalność informacyjno – 

edukacyjna na rzecz osób 

chorych na cukrzycę 

8.500,00 zł  0,00 zł 

21. Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Sandomierzu 

Działania na rzecz 

aktywizacji osób starszych, 

4.300,00 zł  0,00 zł 



integracja 

międzypokoleniowa 

22. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych „UŚMIECH 

SENIORA” 

Działania na rzecz 

aktywizacji osób starszych, 

integracja 

międzypokoleniowa 

2.500,00 zł  0,00 zł 

23. Polski Związek Niewidomych Okręg 

Świętokrzyski Koło w Sandomierzu 

Rehabilitacja i integracja 

społeczna osób 

niewidomych i tracących 

wzrok 

6.600,00 zł  0,00 zł 

24. Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” Prowadzenie programów 

integrujących dzieci i 

młodzież niepełnosprawną 

z rówieśnikami 

5.100,00 zł  0,00 zł 

25. Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia 

Psychicznego 

Działalność informacyjno – 

edukacyjna dla dzieci i 

młodzieży w zakresie 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii 

i przemocy 

8.500,00 zł  0,00 zł 

26. Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Sandomierzu 

Działalność informacyjno-

edukacyjna dla dzieci i 

młodzieży w zakresie 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii 

i przemocy 

8.500,00 zł  0,00 zł 

27. CARITAS Diecezji Sandomierskiej Usługi pielęgnacyjne na 

rzecz osób samotnych, 

niepełnosprawnych i w 

podeszłym wieku 

20.000,00 zł  20.000,00 zł  

28. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych „UŚMIECH 

SENIORA” 

Usługi pielęgnacyjne na 

rzecz osób samotnych, 

niepełnosprawnych i w 

podeszłym wieku 

5.500,00 zł  5.500,00 zł  

29. Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Sandomierzu 

Prowadzenie przeglądów, 

obsługi oraz szkoleń z 

zakresu działania 

automatycznych 

defibrylatorów 

zewnętrznych znajdujących 

się na terenie Gminy 

Sandomierz 

3.800,00 zł  3.800,00 zł  



30. Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Sandomierzu 

Propagowanie wiedzy w 

zakresie postępowania i 

zachowania się w 

sytuacjach kryzysowych 

3.000,00 zł  3.000,00 zł  

31. Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia 

Psychicznego 

Działalność edukacyjno – 

konsultacyjna dla ofiar 

przemocy, osób 

uzależnionych i 

współuzależnionych od 

alkoholu i narkotyków oraz 

osób w kryzysie 

18.000,00 zł 18.000,00 zł  

32.  Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Sandomierzu 

Działalność edukacyjno – 

konsultacyjna dla ofiar 

przemocy, osób 

uzależnionych i 

współuzależnionych od 

alkoholu i narkotyków oraz 

osób w kryzysie 

16.000,00 zł  16.000,00 zł 

33. Ludowy Klub Sportowy Sandomierz Kultywowanie okresu 

historycznej świetności 

miasta Sandomierza 

40.000,00 zł 30.000,00 zł 

34. Ludowy Klub Sportowy Sandomierz Szkolenie młodzieży w 

zakresie szermierki 

historycznej, łucznictwa 

dawnego, kusznictwa, 

teatru, tańca i muzyki 

dawnej 

25.000,00 zł 25.000,00 zł 

35. Sandomierskie Stowarzyszenie 

Przyjaciół Zwierząt 

Opieka nad bezdomnymi 

zwierzętami na terenie 

Gminy Sandomierz 

135.000,00 zł 135.000,00 zł 

36. Towarzystwo Naukowe 

Sandomierskie 

Prowadzenie działalności 

na rzecz popularyzacji 

nauki wśród mieszkańców 

Sandomierza 

17.000,00 zł 0,00 zł 

 

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina 

zawarła umowy w ramach tzw. małego grantu z : 

▪ Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym „Foka” Sandomierz na realizację 

zadania „Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie 

pływania” – wysokość grantu 8.000,00 zł, 



▪ Międzyszkolnym Klubem Sportowym Ring Sandomierz na realizację zadania 

„Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu” – 

wysokość grantu 5.000,00 zł. 

Oprócz zawartych w 2020 roku umów na realizowanie zadań publicznych pomiędzy Gminą 

Sandomierz a stowarzyszeniami i klubami sportowymi, Gmina Sandomierz poniosła 

następujące wydatki: 

Nazwa organizacji Kwota Cel dofinansowania 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Sandomierzu 

655,10 zł Zakup materiałów biurowych 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Sandomierzu 

996,21 zł Zakup materiałów biurowych 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w 

Sandomierzu 

50,00 zł Zakup kwiatów na 81. rocznicę 

ataku ZSRR na Polskę 

Koło Sybiraków w Sandomierzu Koło Nr 15 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 

50,00 zł Zakup kwiatów na 81. rocznicę 

ataku ZSRR na Polskę 

Koła Nr 15 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 

50,00 zł Zakup kwiatów na 40. rocznicę 

podpisania porozumień 

sierpniowych 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Sybiraków w 

Sandomierzu 

Koło Nr 15 

50,00 zł Zakup kwiatów na 81. rocznicę 

wybuchu II wojny światowej 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w 

Sandomierzu 

50,00 zł Zakup kwiatów na 81. rocznicę 

wybuchu II wojny światowej 

Koło Nr 15 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 

50,00 zł Zakup kwiatów na 81. rocznicę 

nalotu niemieckiego na węzeł 

kolejowy w Sandomierzu 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w 

Sandomierzu 

50,00 zł Zakup  kwiatów na Święto Wojska 

Polskiego 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w 

Sandomierzu 

Koło Nr 15 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 

50,00 zł Zakup kwiatów na 76. rocznicę 

powstania warszawskiego 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w 

Sandomierzu 

50,00 zł Obchody Święta Narodowego 

Trzeciego maja 



Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w 

Sandomierzu 

50,00 zł Narodowy Dzień Zwycięstwa 

Koło Nr 15 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 

50,00 zł Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych 

Związek Inwalidów Wojennych RP 

Zarząd Okręgu w Sandomierzu 

50,00 zł Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w 

Sandomierzu 

50,00 zł Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych 

Koło Sybiraków w Sandomierzu 

Koło Nr 15 

50,00 zł Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych 

Związek Inwalidów Wojennych RP 

Zarząd Okręgu w Sandomierzu 

50,00 zł 78. rocznica przekształcenia 

Związku Walki Zbrojnej w Armię 

Krajową 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w 

Sandomierzu 

50,00 zł 78. rocznica przekształcenia 

Związku Walki Zbrojnej w Armię 

Krajową 

Koło Nr 15 

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 

50,00 zł 78. rocznica przekształcenia 

Związku Walki Zbrojnej w Armię 

Krajową 

Towarzystwo Naukowe Sandomierskie 8.000,00 zł Wydanie 49 Zeszytów 

Sandomierskich w nakładzie  

350 szt. 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 

Hufiec 

10.000,00 zł Transport uczestników obozu w 

Przebrnie 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 

Hufiec 

3.500,00 zł Wynajęcie izotermy w celu 

dostarczenia świeżej żywności w 

czasie Covid-19 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w 

Sandomierzu 

2.000,00 zł W związku z covid-19 

wykonywana była usługa 

polegającą na zakupie i 

dostarczeniu produktów pierwszej 

potrzeby dla osób z grupy 

szczególnego ryzyka, tj. starszych, 

samotnych i niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie Gminy 

Sandomierz. 



Sandomierski Klub Amazonki 300,00 zł Przeprowadzenie indywidualnych 

zajęć z psychologiem 

Sandomierski Klub Amazonki 840,00 zł Przeprowadzenie Ćwiczeń 

grupowych z fizjoterapeutą 

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w 

Sandomierzu 

1.800,00 Uroczystość „Dzień Białej Laski” 

 

3. Współpraca o charakterze pozafinansowym 

W ramach współpracy o charakterze pozafinansowym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  

z organizacjami pozarządowymi, na początku 2020 roku zorganizowano wspólne spotkanie  

z organizacjami kombatanckimi, które miało na celu ustalenie harmonogramu uroczystości 

patriotycznych na 2020 r. Rola przedstawicieli kombatantów i ich wiedza, w znaczącym 

stopniu przyczyniła się do zorganizowania wielu uroczystości na terenie miasta. Współpraca  

w ww. celu, w późniejszym terminie, odbywała się już drogą telefoniczną z uwagi  

na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa.  

 

 

  



Bardzo dobrze przebiegała również coroczna współpraca  

z Towarzystwem Naukowym Sandomierskim poprzez wymianę 

informacji o miejskich wydarzeniach, a także wymiana relacji 

fotograficznych z tych wydarzeń, po to by wzbogacić zawartość 

Zeszytów Sandomierskich. 

 

 

Dnia 25 września na sandomierskim rynku odbył się zorganizowany przez Sandomierski 

Klub „Amazonki” Marsz Pier[w]si. Była to już kolejna edycja tego wydarzenia. Organizując swój 

marsz Amazonki zachęcały panie do wykonywania badań profilaktycznych piersi i szyjki macicy 

oraz panów do badania jąder i prostaty. Do marszu włączyli się sympatycy Amazonek, władze 

miasta, powiatu i pracownicy Specjalistycznego Szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu. 

 

           



          

   

Do współpracy pozafinansowej z pewnością należy udostępnienie pomieszczeń 

sandomierskim stowarzyszeniom nieruchomości położonej przy ul. Mariackiej 1  

w Sandomierzu. Budynek ten stanowi Centrum Aktywności Obywatelskiej i jest wykorzystany 

jako siedziba organizacji:  

• Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego 

• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu  

• Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Sandomierzu  

• Towarzystwo Naukowe Sandomierskie  

• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisła Junior”  

• Polski Związek Kombatantów i Więźniów Politycznych 

Wyżej wymienione Stowarzyszenia zgodnie z umowami użyczenia zawartymi z Gminą 

Sandomierz są zobowiązane do pokrycia kosztów za media liczone proporcjonalnie do 

zajmowanej powierzchni, nie ponoszą natomiast opłat za czynsz. 

Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz” od 1 grudnia 1994 roku jest najemcą lokalu 

użytkowego położonego w Sandomierzu, przy ulicy Słowackiego 17A o łącznej powierzchni 

użytkowej 202,50 m², w którym prowadzi salę treningową. Za wynajem ww. lokalu płaci tylko 

za zużyte media, Klub nie ponosi opłat za czynsz.  



Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz” od dnia 28 maja 2004 roku wynajmuje  

na podstawie umowy najmu lokal przy ulicy Rynek 10 (Kamienica Oleśnickich) o łącznej 

powierzchni 375,5 m², który jest siedzibą Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Klub  

za wynajmowaną powierzchnię ponosi koszt czynszu płacony w wysokości 2 zł 16 gr netto plus 

23% podatku Vat za 1 m² oraz opłaty za zużyte media. 

Ponadto w 2020 roku współpraca pozafinansowa między Gminą Sandomierz  

a sandomierskimi stowarzyszeniami i klubami sportowymi realizowana była poprzez: 

• udzielanie wsparcia organizacyjnego uroczystości, obchodów i imprez, 

organizowanych przez sandomierskie organizacje pozarządowe w ramach 

prowadzonych przez nie działań statutowych, 

• udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w spotkaniach  

i uroczystościach organizowanych przez sandomierskie organizacje pozarządowe, 

• przekazywaniu informacji za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych 

podejmowanych przez organizacje pozarządowe działaniach oraz promocji ich 

działalności w mediach, 

• przygotowywaniu i monitorowaniu umów zawieranych przez Gminę Sandomierz  

z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych, 

• tworzeniu i aktywnym udziale w pracach wspólnych zespołów o charakterze 

inicjatywnym i doradczym, np. Sandomierska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego, 

• konsultowaniu projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami 

pozarządowymi, zgodnie z ich celami statutowymi, 

• wsparcie lokalowe, 

• wsparcie merytoryczne przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań 

publicznych, 

• współpracę z przedstawicielami organizacji pozarządowych w zakresie 

opiniowania przedstawionych ofert, 

• wymianę informacji o priorytetowych działaniach podejmowanych przez Miasto  

i organizacje pozarządowe w sferze dotyczącej ich działalności, 

• prowadzenie i w miarę możliwości technicznych aktualizowanie bazy organizacji 

pozarządowych 



• prowadzenie zakładki informacyjnej „Pożytek publiczny” w Biuletynie Informacji 

Publicznej, zawierającej informacje o ogłaszanych przez Burmistrza Sandomierza 

konkursach na realizację zadań publicznych oraz ich rozstrzygnięciach. 

 

4. Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 Sandomierska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-

doradczym Burmistrza Sandomierza. Zgodnie z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2019.688), to organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego określa tryb powoływania członków oraz organizację i tryb 

działania Gminnej Rady Działalności pożytku Publicznego. Do kompetencji Rady należy  

w szczególności: 

• opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich, 

• opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

• opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących współpracy Urzędu  

z organizacjami pozarządowymi, 

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, 

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych 

zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań 

publicznych, 

• promowanie dobrych praktyk współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

W skład Rady wchodzi dwóch przedstawicieli organu stanowiącego gminy, dwóch 

przedstawicieli organu wykonawczego gminy oraz co najmniej sześciu przedstawicieli 

organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Sandomierza. Radę 



stanowią: dwóch współprzewodniczących, sekretarz oraz członkowie. Rada swoje opinie  

i decyzje podejmuje w formie uchwały. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. 

Uchwała nr XL/515/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 roku 

szczegółowo określa tryb powołania członków oraz organizację i tryb działania 

Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W 2020 roku zakończyła  

się kadencja Rady. Burmistrz Miasta Sandomierza poprzez umieszczenie informacji na 

stronie miasta otworzył procedurę wyłaniania kandydatów na członków Rady. Pomimo 

kierowanych do organizacji zachęt żadne stowarzyszenie, klub sportowy, organizacja 

pozarządowa nie zgłosili swoich kandydatów.  

 

5. Budżet obywatelski 

W ramach budżetu obywatelskiego, do realizacji w 2020 roku, zostały wybrane w drodze 

głosowania przez mieszkańców następujące projekty:  

l.p. Tytuł projektu Wartość szacunkowa (w 

PLN) 

 

1. 

 

 

Od Sandomierza do NBA 3 

 

22653,50 

 

2. 

 

Tradycja i nowoczesność w Trójce 

 

60 638,32 

 

 

3. 

 

Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy ul. K.K. 

Baczyńskiego 

 

74 840,00 

 

 

4. 

 

 

Rycerski Plac Zabaw 

 

74 010,33 

 

5. 

Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w 

Sandomierzu 

 

74 303,00 

 



 

W związku z zaistniałą  od miesiąca marca sytuacją spowodowaną pandemią wirusa COVID-19 

Gmina została zmuszona do przełożenia realizacji projektów. Miało to związek z sytuacją 

finansową Gminy, która wymusiła podjęcie takich decyzji, które umożliwiłyby  utrzymanie 

płynności finansowej Gminy jak i zapewniły prawidłowe jej funkcjonowanie.  

 

     6. Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Sandomierz w 2020 roku. 

1.      Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz, 

2.      Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  - Oddział Powiatowy w Sandomierzu – ul. Mariacka 

1, 27-600 Sandomierz,  

3.      Polski Związek Niewidomych - Koło w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22,  

27-600 Sandomierz ,  

4.      Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału w Sandomierzu, ul. Mariacka 1,  

27-600 Sandomierz,  

5.      Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz,  

6.      Sandomierski Klub „Amazonki”, ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz,  

7.  Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora” w Sandomierzu, 

ul. Czyżewskiego1, 27-600 Sandomierz,  

8.  Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Sandomierzu, ul. Mariacka 1/5,  

27-600 Sandomierz,  

9.  Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”  

ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz,  

10.  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Foka Sandomierz”, ul. Zielna 6, 

27 – 600 Sandomierz,  

11.  Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”, ul. Leona Cieśli 2,  

27 – 600 Sandomierz,  



12.  Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wisła Sandomierz”, ul. Patkowskiego 2a, 

27 – 600 Sandomierz,  

13.  MUKS „Wisła Junior”, ul. Koseły 3 a, 27-600 Sandomierz,  

14.  Polski Związek Wędkarski, Koło nr 1 w Sandomierzu, ul. Opatowska 4,  

27 – 600 Sandomierz,  

15.  Polski Związek Wędkarski Koło nr 33, ul. Baczyńskiego 24, 27-600 Sandomierz  

16.  Klub Tenisa Stołowego „Sandomierz”, ul. Patkowskiego 2a, 27 – 600 Sandomierz,  

17. Sandomierski Klub Karate, ul. Patkowskiego 2a, 27-600 Sandomierz, 

18.  Klub Karate „Trójka Sandomierz”, ul. Flisaków 30, 27 – 600 Sandomierz,  

19.  Sandomierski Klub Sportowy „Wisła”, ul. Koseły 3a, 27 – 600 Sandomierz ,  

20.  Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz”, ul. Słowackiego 17, 27 – 600 Sandomierz  

21.  Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt, ul. Przemysłowa 9 a,  

27 – 600 Sandomierz,  

23.  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Sandomierz, ul. Puławiaków 2, 

27 – 600 Sandomierz ,  

24.  Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, ul. Mariacka 1, 27 – 600 Sandomierz,  

25.  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 15 im. „Ziemi Sandomierskiej”  

przy Jednostce Wojskowej 3533 w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 38, 27-600 Sandomierz,  

e-mail: zzwp.kolo15@op.pl , tel.: 605 647 541   

26.  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Kielce, koło w Sandomierzu,   

ul. Mariacka 1, 27 – 600 Sandomierz,  

 

 

 

 



7. Podsumowanie 

Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym partnerem Sandomierza w realizacji jego 

zadań statutowych. Miasto współpracuje z sektorem pozarządowym, zlecając mu realizację 

zadań własnych z przekonaniem, że organizacje znając potrzeby społeczności lokalnej, mogą 

realizować zadania skuteczniej i efektywniej.  

Dzięki kontynuowanej współpracy z organizacjami i dofinansowywaniu przez gminę 

realizowanych przez organizacje zadań publicznych, budowane jest na wysokim poziomie 

aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną, organizacjami pożytku publicznego 

oraz mieszkańcami Sandomierza. 

Realizacja Rocznego Programu Współpracy miasta Sandomierza z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 

rok przebiegała w wyjątkowych i niecodziennych okolicznościach – pandemii COVID 19.  

W związku z tym realizowanie zadań publicznych wspieranych z budżetu Gminy miało 

ograniczony charakter i zasięg. Mimo to, na ile pozwalała sytuacja epidemiologiczna, Miasto 

dążyło do współpracy finansowej i pozafinansowej z organizacjami mając na uwadze wagę  

i korzyści społeczne  wynikające z tej współpracy. 

 

 

 

 

 

 

 


