SPRAWOZDANIE
z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego” za rok 2018.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą” organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi
stanowionemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Roczny Program Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został przyjęty
Uchwałą Nr XXXIV/225/17 Rady Gminy Hyżne z dnia 27 października 2017 r.
Projekt uchwały konsultowany był zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Nr XXXVII/287/10
Rady Gminy Hyżne z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w formie zamieszczenia konsultowanego projektu uchwały
na stronie internetowej Urzędu Gminy Hyżne www.hyzne.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne p. nr 17, wraz z formularzem zgłaszania uwag.
Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazywania swoich opinii i uwag osobiście,
pocztą tradycyjną i elektroniczną. Termin konsultacji wyznaczono w dniach od 20 września
2017r. do 6 października 2017r. W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków do
przedstawionego projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami
Pozarządowymi na rok 2018. W dniu 12 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne
odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone
w celu wzmocnienia współpracy oraz zapoznania się z opinią i uwagami podmiotów sektora
pozarządowego.
Program realizowany był od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Głównym celem Programu było budowanie partnerstwa między Gminą, a organizacjami
pozarządowymi oraz efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców Gminy. Partnerstwo oraz aktywne uczestnictwo organizacji we wspólnym
rozpoznawaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów mieszkańców stanowią najważniejszy
element budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Roczny Program Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 określił zakres zadań
przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Jedną z podstawowych form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest
współpraca finansowa w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych w ramach otwartych
konkursów ofert w zakresie sfer pożytku publicznego określonych w Programie współpracy na
2018 rok.
Współpraca finansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi polega na udzielaniu
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji na realizację
zadań publicznych Gminy w formie powierzania wykonywania zadań publicznych wraz

z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji bądź wspierania wykonywania zadań
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji, w drodze
otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Hyżne lub w inny sposób określony
w odrębnych przepisach.
Zasady działania komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania złożonych ofert
określał Program współpracy. Tryb ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Gminy Hyżne przez
komórki organizacyjne Urzędu Gminy Hyżne określały Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne:
Nr 326/18 z dnia 16 lutego 2018r., Nr 358/18 z dnia 14 maja 2018r., Nr 384/18 z dnia 6 sierpnia
2018r., natomiast przyznanie dotacji Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne: Nr 334/18 z dnia
15 marca 2018r., Nr 368/18 z dnia 14 czerwca 2018r., Nr 402/18 z dnia 31 sierpnia 2018r.
Strefa zadań publicznych, które były realizowane w roku 2018 we współpracy
z organizacjami pozarządowymi obejmowała zadania z zakresu:
1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.).
Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2018 r.
Sfera pożytku publicznego

Podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i
kulturowej
Podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i
kulturowej
Ochrona i promocja zdrowia, w tym
działalność lecznicza w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z
2018 poz. 2190 z późn. zm.)
Podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i
kulturowej

Kwota
przeznaczona
w budżecie
gminy Hyżne

Nazwa zadania

Data realizacji
zadania

„Mała Wielkanoc”
2.500,00 zł

2.500,00 zł

03.04.2018 - 30.04.2018

„Nasza mała ojczyzna, jej
piękno, historia i kultura
ludowa”

06.07.2018 - 31.08.2018

2.500,00 zł

„Ekologicznie znaczy
logicznie”

04.09.2018 - 28.09.2018

2.500,00 zł

„Wieczór tradycji
andrzejkowych”

19.11.2018 - 09.12.2018

Na zadania publiczne realizowane w roku 2018 przez organizacje pozarządowe w trybie
otwartych konkursów ofert przeznaczono w budżecie Gminy Hyżne łączną kwotę 10.000,00 zł.

Dotację na realizację zadania pn. „Mała Wielkanoc” otrzymało:
• Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury w Hyżnem w kwocie 2 500 zł.
W ramach zadania zostało przygotowane stoisko wystawowe promujące hyżneńskie tradycje
kulinarne. Znalazły się tam potrawy regionalne związane ze Świętami Wielkanocnymi, a także
wystawa rękodzieła ludowego. Adresatami zadania byli wszyscy mieszkańcy z terenu Gminy
Hyżne oraz przyjezdni goście, którzy w sposób wizualny, smakowy i kulturalny mogli zapoznać
się z lokalnym dziedzictwem kulturowym i tradycją ziemi hyżneńskiej.
Celem w/w zadania publicznego było m. in.:
• Kultywowanie zwyczajów związanych z regionalną tradycją kulinarną z okazji Świąt
Wielkanocnych,
• Wsparcie rozwoju oraz promocja lokalnych wyrobów rękodzielniczych,
• Możliwość degustacji i zapoznania się z przepisami oraz przypomnienie dawnych
smaków kuchni regionalnej
Miejscem realizacji zadania był budynek Domu Ludowego w Hyżnem.
Dotację na realizację zadania pn. „Nasza mała ojczyzna, jej piękno, historia i kultura ludowa”
otrzymało:
• Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi w Brzezówce” w kwocie 2 500 zł.
Stowarzyszenie w ramach realizacji w/w zadania zorganizowało dwie wycieczki historycznokrajoznawcze. Pierwsza do Przemyśla, Bolestraszyc i Kalwarii Pacławskiej odbyła się 12 lipca
2018r. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Twierdzę Przemyśl
i zabytki tego miasta. W Bolestraszycach podziwiali piękne rośliny w Arboretum, natomiast
w Kalwarii Pacławskiej zobaczyli unikatowy na skalę Polski zespół kaplic tworzących kalwarię
i zabytkowy klasztor. W wycieczce tej wzięło udział 47 osób. W trakcie drugiej wycieczki, która
odbyła się 4 sierpnia 2018r. uczestnicy zwiedzili zamek w Łańcucie, stajnie, powozownie, park
oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów
w Markowej. Uczestniczyło w niej 41 osób. Uczestnicy projektu pogłębili swoją wiedzę
historyczną, a także poznali osobiście członków rodzin, które ratowały Żydów. 19 sierpnia 2018
r. odbyło się spotkanie podsumowujące zadanie, na którym wszyscy zebrani mogli podzielić się
swoimi wiadomościami oraz przeżyciami związanymi ze zrealizowanym projektem.
Dotację na realizację zadania pn. „Ekologicznie znaczy logicznie” otrzymało:
• Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Nieborów HORYZONT w kwocie 2 500 zł.
Zadanie w/w stowarzyszenia było skierowane do całej społeczności z terenu naszej gminy.
Uczestnicy projektu z bardzo dużym zainteresowaniem wzięli udział w spotkaniu, które
poprowadził dietetyk. Dostali materiały szkoleniowe oraz ulotki informacyjne na temat
niezdrowej żywności, która może prowadzić do otyłości i różnego rodzaju chorób. Mieszkańcy
zostali uświadomieni, których produktów żywnościowych unikać, posiadających w swoim
składzie wiele konserwantów, barwników i ulepszaczy, a które są bardzo wartościowe i coraz
częściej wykorzystywane w kuchni, np. komosa ryżowa czy nasiona chia. Uczestnicy pod okiem
trenera przygotowali zdrowe przekąski, które każdy mógł skosztować.
W warsztatach wzięło udział ok. 70 osób, a miejscem realizacji zadania był Klub Strażaka
w Nieborowie.
Dotację na realizację zadania pn. „Wieczór tradycji andrzejkowych” otrzymało:
• Stowarzyszenie Gosposie z Wólki w kwocie 2 500 zł.

W ramach w/w zadania 01.12.2018r. został zorganizowany wieczór poświęcony starodawnym
obrzędom, wróżbom oraz zwyczajom związanym z andrzejkami. W konkursach takich jak: lanie
wosku, taniec z balonem, koło fortuny, jaka to melodia wzięły udział zarówno dzieci jak
i dorośli. Najlepszym uczestnikom konkursów zostały przyznane nagrody, pozostali otrzymali
drobne upominki w ramach pocieszenia. Realizacja tego zadania przyczyniła się do wzmocnienia
integracji między mieszkańcami naszej gminy. W przedsięwzięciu tym wzięło udział ponad 90
osób, a miejscem realizacji była Remiza Strażacka w Wólce Hyżneńskiej.
Aktywność i rozwój organizacji w dużej mierze zależy od działań i wsparcia samorządu
Gminy. W roku 2018 Gmina Hyżne wspierała zadania realizowane przez organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Wsparcie Gminy dotyczyło dofinansowania realizacji zadań pożytku
publicznego, mieszczących się w katalogu zadań własnych Gminy, jak również pomocy
pozafinansowej organizacjom pozarządowym.
Przy realizacji zadań publicznych, zleconych w trybie otwartego konkursu ofert, organizacje
promowały gminę Hyżne poprzez własne materiały promocyjne, jak również stosownie do
charakteru zadania np. informację ustną kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania
realizacji zadania przez Zleceniodawcę.

KLUBY SPORTOWE
W celu tworzenia przez Gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu na rok 2018
została przekazana kwota dotacji dla Klubów Sportowych w wysokości 67.000,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/316/10 z dnia 27 października 2010 r. Rady Gminy Hyżne
Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r. Nr 123 poz. 2427 w sprawie warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu dotacja ta została przyznana dla:
• Ludowego Klubu Sportowego „ Tatyna” – Dylągówka – 32.000,00 zł
na zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej dla mieszkańców
sołectw: Dylągówka, Grzegorzówka, Szklary, Wólka Hyżneńska w gminie Hyżne”.
• Klubu Sportowego „Polonia- Hyżne” – 25.000,00 zł
na zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej dla mieszkańców
sołectw: Hyżne, Brzezówka, Nieborów w gminie Hyżne”.
• Klubu Sportowego „HALO” Hyżne – 10.000,00 zł
na zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej dla mieszkańców gminy
Hyżne”.
Kluby sportowe opierają swoją działalność na statucie stowarzyszenia, realizując jego
cele i założenia. Działania te związane są głównie z prowadzeniem drużyn sekcji piłki nożnej
i organizacją zawodów według harmonogramu PZPN w Rzeszowie. Oprócz popularyzacji sportu
jest to czynnik integrujący miejscową społeczność. W zajęciach biorą udział mieszkańcy całej
gminy.
LKS „Tatyna” składa się z 1 drużyny seniorów oraz 2 drużyn młodzieżowych - juniorów
młodszych oraz trampkarzy młodszych.
Łącznie w 2018 r. drużyna juniorów rozegrała 17 zawodów, zajmując tym samym 6. miejsce
w klasyfikacji. Trenuje tu grupa 20 chłopców w wieku 14-18 lat.
Ponadto w klubie trenuje grupa 14 chłopców w wieku 11-14 lat, która systematycznie brała
udział w zajęciach treningowych. Zajęcia z obiema grupami odbywały się przez cały rok
i prowadzone były społecznie.

W 2018 roku w regularnych rozgrywkach uczestniczyła drużyna seniorów na szczeblu A–klasy.
Ćwiczy tu stale grupa 24 osób w wieku 18-41 lat. Zajęcia w w/w grupach odbywają się 2-3 razy
w tygodniu w okresie od stycznia do listopada i są prowadzone przez trenera z odpowiednimi
kwalifikacjami.
W pierwszym półroczu drużyna wzięła udział w 13 zawodach mistrzowskich i 8 sparingach,
natomiast w drugim półroczu uczestniczyła w 13 zawodach i 7 sparingach. W rozgrywkach na
koniec 2018 roku drużyna seniorów na 14 drużyn zajęła 6. miejsce. Ponadto klub po raz kolejny
wygrał klasyfikacje fair play dla wszystkich klubów w Podokręgu Rzeszów.
KS „Polonia” Hyżne składa się z drużyny juniorów młodszych oraz seniorów.
W 2018 r. w rundzie wiosennej drużyna seniorów (B-klasa) rozegrała 12 meczy, z czego
większość zakończyła się porażką lub remisem. W większości meczów brali udział zawodnicy
z drużyny juniorskiej, którzy ukończyli 16 lat. Spowodowane to było brakami kadrowymi. Na
starcie rundy jesiennej seniorzy rozegrali 11 meczy (w tym 2 zwycięstwa, 1 remis i 8 porażek).
W klasyfikacji końcowej drużyna seniorów na 13 drużyn zajęła 11 miejsce.
Drużyna juniorów młodszych w pierwszym półroczu rozegrała 24 mecze (w tym 16 zwycięstw,
3 remisy, 5 porażek), natomiast w drugim półroczu 9 meczy (w tym 3 zwycięstwa, 1 remis,
5 porażek). Tym samym uplasowali się w tabeli na 7. miejscu.
Obie grupy systematycznie uczestniczyły w treningach, które odbywały się 2-3 razy w tygodniu
oraz meczach sparingowych bądź ligowych co najmniej raz w tygodniu dla każdej z grup. Zajęcia
te prowadzone były społecznie.
KS „HALO” Hyżne składa się z 6 grup młodzieżowych oraz 1 seniorskiej.
Grupa seniorów w 2018 roku uczestniczyła w 23 meczach ligowych klasy B (w tym 10
zwycięstw, 7 remisów, 6 porażek). Ostatecznie na koniec 2018 roku na 12 zespołów zajęli
4. miejsce.
W kategorii młodzik młodszy chłopcy rozegrali 12 meczy ligowych, natomiast chłopcy z grupy
trampkarz młodszy rozegrali ich 8.
Zarówno chłopcy z grupy orlik starszy i orlik młodszy rozegrali po 6 meczy ligowych.
W kategorii juniorki dziewczyny brały udział w rozgrywkach Podkarpackiej Ligii Dziewcząt.
Reprezentowały klub w Dębicy i w Rzeszowie, a w roli gospodarza na stadionie w Hyżnem
zmierzyły się z drużynami z Jasła oraz Grodziska Dolnego.
Dziewczyny z grupy młodziczki również brały udział w rozgrywkach Podkarpackiej Ligii
Dziewcząt. Zagrały w Sanoku, Rzeszowie, Stalowej Woli oraz Dębicy, a na stadionie w Hyżnem
skonfrontowały się z drużynami z Jasła oraz Kolbuszowej.
Ponadto KS „HALO” Hyżne zorganizował „Turniej z okazji Dnia Dziecka”, rozgrywki „Dzieci
kontra rodzice” z okazji I urodzin HALO, „Turniej Mikołajkowy”, „Turniej dla Niepodległej”
z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz wiele innych zawodów, które odbyły się na
Orliku i stadionie w Hyżnem.
Działające na terenie gminy kluby sportowe dają możliwość aktywnego spędzania
wolnego czasu, integracji z rówieśnikami oraz zdrowej rywalizacji. Wszyscy zainteresowani
mogą wziąć udział w proponowanych zajęciach pod okiem instruktorów. Działalność klubów
przyciąga wielu obserwatorów, kibiców, którzy chętnie dopingują zmagania piłkarskie, przy
okazji integrują społeczność poszczególnych miejscowości. Ponadto uczestnictwo w treningach
i rozgrywkach sportowych kształtuje pozytywne cechy charakteru i osobowości oraz zapobiega
patologii w środowisku dzieci i młodzieży.
Na bazie dotychczasowego doświadczenia oraz wskazanych w sprawozdaniu informacji
można stwierdzić, że aktywnie działające organizacje pozarządowe potrafią skutecznie
odpowiadać na wiele potrzeb społeczności lokalnej.

Analiza przedstawionego materiału wskazuje, że realizacja Programu dotyczyła różnorodnych
form współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Hyżne w sferze
pożytku publicznego.
Proszę o przyjęcie powyższego sprawozdania.
Hyżne, 17.04.2019 r.

