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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚWIEDZIEBNIA  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2020. 

 

„Program współpracy Gminy Świedziebnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” został uchwalony przez Radę Gminy 

Świedziebnia Uchwałą Nr XI/54/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku 

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn.zm.) nakładając na 

organ samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi.  

 

I. W programie założono, że współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku obejmować 

będzie sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. Jako zadania priorytetowe 

samorządu gminnego w roku 2020 określono zadania: 

1) pomocy społecznej w zakresie: 

a) zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych osobom bezdomnym z terenu Gminy 

Świedziebnia, 

b) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym 

i niepełnosprawnym, 

c) wspieranie funkcjonowania specjalistycznych miejsc pomocy dla rodzin, w których 

występują problemy alkoholowe oraz ofiar przemocy  rodzinie; 

2) pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 

a) rozwoju twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, 

b) wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, 

c) organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych; 

3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w  zakresie: 

a) organizacji konkursów promujących osiągnięcia oświatowe i naukowe, 



b) wspierania i promocji wartościowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych,    

oświatowych i wychowawczych, 

c) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; 

4) kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w zakresie: 

a) organizacji różnych form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, 

b) organizacji imprez służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej, 

c) wspieranie wartościowych przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa    

kulturowego (renowacja, konserwacja, inwentaryzacja zabytków i innych obiektów kultury 

materialnej), 

d) podtrzymywania tradycji, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej; 

5) kultury fizycznej i turystyki w zakresie: 

a) rozwoju sportu masowego dzieci i młodzieży, 

b) organizacji imprez sportowych o charakterze lokalnym, 

6) ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i przeciwdziałania patologiom społecznym 

w zakresie: 

a) promocji zachowań prozdrowotnych, 

b) organizacji imprez popularyzujących umiejętności z zakresu ratownictwa 

przedmedycznego, 

c) profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i 

młodzieży; 

7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w zakresie: 

a) działalności mającej na celu ochronę zwierząt, 

b) upowszechniania wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowania 

właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

8) rozwoju gospodarczego gminy i aktywacji zawodowej w zakresie: 

a) współpracy z przedsiębiorcami, mającej na celu promocje gminy, 

b) realizacji programów kierowanych do absolwentów i osób pozostających bez pracy; 

9) integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami w zakresie: 

a) prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych propagujących wiedzę o Unii 

Europejskiej i strukturach europejskich, 

b) rozpowszechniania informacji o dostępnych programach pomocowych. 



II. W 2020 roku Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 26 maja 2020 roku Wójt Gminy Świedziebnia ogłosił 

otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w roku 2020. 

III. Do dnia 15 czerwca 2020 roku do Urzędu Gminy Świedziebnia w odpowiedzi na ogłoszony konkurs 

wpłynęła jedna ofert. Oferta spełniała wymagania formalne i merytoryczne. W związku z czym 

została przyjęta do realizacji. 

IV. Złożona oferta przez Ludowy Zespół Sportowy w Świedziebni otrzymała kwotę dofinansowania w 

wysokości 30.000.00 zł. 

V. Podstawą zlecenia w/w zadania oraz przekazania dotacji na ich realizacją było zawarcie umowy 

przez Gminę Świedziebnia z w/w podmiotem. 

Sprawozdanie w zakresie rozliczenia otrzymanej dotacji złożone przez organizację zostało 

sporządzone prawidłowo. 

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania publicznego w 2020 roku wyniosła  

30.000.00 zł. 

 

 

                                                                                                                                              Wójt  

                                                                                                                                 (-) Szymon Zalewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła: 
Anna Brzóska 


