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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2019  ROKU. 

  

  

  

1. Wprowadzenie  

  

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie 

(t.j. Dz.U.  z 2019r., poz. 688 z późn. zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.  

 

 2. Tworzenie programu  

  

„Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Gryfów Śląski z organizacjami  pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

w 2019 roku” został, zgodnie z art. 5a ww. ustawy, przyjęty przez Radę Miejską Gminy Gryfów  Śląski 

uchwałą nr LIII/ 262/18 z dnia 18 października 2018 r.  

 

„Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Gryfów Śląski z organizacjami  pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

w 2019 roku” określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym m.in. wskazuje katalog 

zadań publicznych, które gmina w danym roku decyduje się wesprzeć lub zlecić organizacjom 

pozarządowym.  

Ponadto Program określa cele, zasady, formy oraz priorytetowe obszary współpracy Gminy  

Gryfów Śląski z podmiotami III sektora działającymi na jej terenie. Przekazanie środków finansowych 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na realizacje  

zadań publicznych w roku 2019, odbyło się zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rocznym  

Programie Współpracy poprzez ogłoszenie przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski otwartego  

konkursu ofert. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2019 roku został ogłoszony zarządzeniem  

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 129/2018 z dnia 07 grudnia 2018 r.  
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Ogłoszenie to zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie  

internetowej Gminy oraz na w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Prace nad projektem Rocznego Programu Współpracy konsultowane były z organizacjami  

pozarządowymi poprzez przesłanie projektu Programu organizacjom pozarządowym, ogłoszenie na  

oficjalnym portalu internetowym miasta, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń. 

3. Obszary i formy współpracy finansowej  

  Wszystkie zadania wymienione w otwartym konkursie ofert podzielone zostały na  

4 następujące kategorie działania z zaznaczeniem priorytetowych obszarów współpracy: 

 

1. Kultury fizycznej i sportu: 

prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników w różnych dyscyplinach sportowych 

oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jako zdrowego stylu życia i aktywnej 

formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych, 

 

2. Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatyw  

promujących Gryfów Śląski   

- organizowanie świąt państwowych, okazjonalnych spotkań, imprez okolicznościowych dla 

członków organizacji działających na terenie gminy Gryfów Śląski. 

- propagowanie miasta i osób z nim związanych, wiedzy i historii dawnej Gryfowa Śląskiego,  

 gromadzenie pamiątek, promocja walorów krajoznawczych, organizowanie konkursów  

 plastycznych, 

 

3. Wypoczynku letniego  i rekreacji dzieci i młodzieży 

- organizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży  oraz wycieczek turystyczno- 

 Krajoznawczych. 

 

4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia 

- dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne oraz zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego, 

- dofinansowanie spotkań związanych z promocją zdrowia oraz propagowaniem 

zdrowego stylu życia. 
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Wnioski, które wpłynęły rozpatrywała Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 3/2019 

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 18 stycznia 2019 r. W ramach ogłoszonego konkursu 

w 2019 r. wpłynęło 18 wniosków. Oceniono je  pod względem merytorycznym, zgodności zgłoszonych 

do realizacji zadań z celami statutowymi organizacji składającej ofertę, wkładu własnego 

wnioskodawcy, dotychczasowej współpracy z samorządem lokalnym, racjonalności kosztów realizacji 

do zakresu rzeczowego zadania oraz doświadczenia wnioskodawcy. Następnie Komisja podjęła decyzję 

o zaproponowaniu Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski wysokości dotacji do każdej startującej 

w konkursie organizacji.  

Lista przyznanych dotacji, zatwierdzona przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, zgodnie  

z założeniami Rocznego Programu Współpracy została podana do publicznej wiadomości, w prasie  

lokalnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy  

i w Biuletynie Informacji Publicznej.  

W 2019 r. z Gminą Gryfów Śląski aktywnie współpracowało 21 organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Z przyznanych na realizację w/w zadań kwoty 

166.500,00 zł, wykorzystano  100% wartości planowanej. Podmioty, którym zlecono realizację zadań 

publicznych były zobligowane do składania sprawozdań z ich wykonania. Sprawdzono sprawozdania 

pod względem merytorycznym i finansowym.  

W lutym br. dokonano weryfikacji ofert pod względem prawidłowości i terminowości sprawozdań  

końcowych. Do tego czasu wszystkie organizacje, z którymi podpisano umowy złożyły sprawozdania. 

Na dzień dzisiejszy wszystkie sprawozdania końcowe z realizacji zadania zostały przyjęte.  

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy miały 

również możliwość skorzystania z inicjatywy lokalnej. W 2019 r. o realizację zadań w ramach  

inicjatywy lokalnej ubiegało się 7 stowarzyszeń a 6 otrzymało dofinansowanie łącznie na kwotę  

16.900,00 zł. Stanowi to 56% środków finansowych przeznaczonych na inicjatywę lokalną w 2019r. 

 

4. Współpraca pozafinansowa  

  

Gmina doceniając wkład pracy organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa  

obywatelskiego wspomaga ich działania także w formie pozafinansowej. Do najistotniejszych form  

wsparcia należy zaliczyć:  

1. Wzajemne informowanie się o planowanych działaniach;  

2. Konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących organizacji  

pozarządowych.  
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3. Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym  

z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;  

4. Użyczanie lub wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych.  

5. Udostępnienie lokali na spotkania organizacji pozarządowych w tym nieodpłatnie w  

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.  

6. Udostępnienie organizacjom miejsca na stronach Kuriera Gryfowskiego oraz informacja o ich 

działaniach na stronie internetowej.  

7. Umożliwienie konsultacji merytorycznej przed złożeniem oferty konkursowej przez  

organizacje.  

  

  

5. Podsumowanie  

  

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa,  

efektywności i jawności. Program charakteryzuje się różnorodnością tematyczną obejmując  

praktycznie każdy zakres działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy. Różnorodność  

ta ma odzwierciedlenie w podziale środków wykorzystanych w ramach programu. Zdecydowana  

większość, bo aż 88,59 %  finansów przeznaczona została na upowszechnienie kultury fizycznej  

i sportu.  

  

Z analizy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku, wynika, że wiele  

spośród istniejących organizacji posiada dostateczny potencjał, aby realizować zadania publiczne.  

Coraz więcej stowarzyszeń i klubów sportowych pozyskuje środki finansowe na swoje cele  

statutowe ze źródeł zewnętrznych . Nie mniej jednak dla wielu organizacji nadal dużym  

problemem jest brak środków finansowych a także kwestia zaplecza administracyjno-  

technicznego. Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne, sprawozdawczość, prowadzenie  

rozliczeń to zagadnienia , które wymagają prowadzenia biur oraz korzystania z pomocy  

księgowych, na które organizacjom otrzymującym niewielkie dotacje, brak funduszy.  

Należy jednak podkreślić, że organizacje pozarządowe skutecznie uzupełniają zadania  

samorządu lokalnego, a zaufanie jakim obdarza ich społeczeństwo jest świadectwem coraz  

większego profesjonalizmu i skuteczności ich działań.  

 

Przygotowała: Agnieszka Muszka  

 

 


