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RG. 526..2021 

 
 

SPRAWOZDANIE WÓJTA 
Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OSIECK 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚC POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2020 ROK 

 

 

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

publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest 

zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni. 

 Rada Gminy Osieck Uchwałą Nr XI/108/19 Rady Gminy Osieck z dnia 28 listopada 

2019 roku, przyjęła na rok 2020 „Roczny Program współpracy Gminy Osieck z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych.  

Gmina Osieck konsultowała projekt Programu współpracy na 2020 rok z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

www.osieck.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Termin przeprowadzenia 

konsultacji określono od 13 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r.  

W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi określono cele i obszary 

współpracy, zadania priorytetowe, a także formy i tryby ich realizacji, wskazano planowaną 

wysokość środków przeznaczoną na ich realizację. Program jest jednym z podstawowych 

dokumentów określających zakres i zasady współdziałania Gminy z podmiotami 

prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. 

Współdziałanie Gminy Osieck z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku obejmowało 

współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. Przedmiotem współpracy była 

realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, szczególnie w zakresie:  

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;  

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

Głównym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych były 

otwarte konkursy ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Zadania były zlecane w formie wsparcia realizacji zadań  

z udzieleniem dotacji.  

W roku 2020 zostało przeprowadzone jedno postępowanie konkursowe w zakresie:  

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – kwota dotacji 20 000 zł;  

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęła jedna oferta. Po 

rozstrzygnięciu konkursu dotację otrzymało Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy UKS 

Osieck na zadanie pn. „Organizacja systematycznych zajęć sportowych, mających na celu 

rozwój umiejętności sportowych z uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i 

młodzieży” – kwota udzielonej dotacji wyniosła 20 000 zł. Stowarzyszenie wykorzystało 

dotację w pełnej wysokości.  

Organizacja pozarządowa wniosła również wkład własny w realizację przedsięwzięć. Były to 

wymierne środki finansowe oraz wkład pozafinansowy w postaci aktywności  

i zaangażowania członków organizacji oraz wolontariuszy. 
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Pozafinansowa forma współpracy polegała m. in. na konsultowaniu z organizacjami 

pozarządowymi aktów prawa miejscowego i doradztwie. 

 Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej udało się przeprowadzić zajęcia 

sportowe i rozgrywki dla dzieci i młodzieży. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o analizę zrealizowanych form  

i zakresu współpracy oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, zleconych 

przez Gminę Osieck na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. 

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust 3 ww. ustawy i przekazane zostanie 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz podane do publicznej 

wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 Ponieważ rok 2020 był rokiem trwającej epidemii nie zostało zrealizowane zadanie 

w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

 

Osieck, dnia 07 maja 2021roku 

Sporządziła: 

Teresa Nowak 

           WÓJT 

(-) Karolina Zowczak 


