
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2020” 

Pysznica, 14 maja 2021 r. 

WSTĘP 

 Rada Gminy Pysznica uchwałą NR XV/94/2019 z 27 listopada 2019 roku przyjęła „Program 

współpracy samorządu gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” zwany dalej programem. Organizacje 

pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zwane dalej 

podmiotami programu.  

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z zapisu art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który nakłada na samorząd 

gminny obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.     

W programie określone zostały cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, 

priorytetowe zadania publiczne, okres i sposób realizacji programu, sposób oceny realizacji 

programu, informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji oraz tryb 

powoływania  i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert.  

Celem głównym programu było podejmowanie działań skierowanych do mieszkańców gminy 

Pysznica, przy współpracy z podmiotami Programu aby w sposób bardziej efektywny zaspokajać 

zbiorowe potrzeby i oczekiwania wspólnoty w oparciu o posiadane zasoby infrastrukturalne, 

finansowe i osobowe. 

Współpraca samorządu gminnego z podmiotami programu w 2020 roku realizowana była na 

następujących płaszczyznach: 

1) współpraca w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć samorządu gminy i podmiotów 

programu; 

2) pomoc techniczna i merytoryczna oraz promocja działalności podmiotów programu. 

Program zakładał współpracę gminy Pysznica z podmiotami programu w każdej dziedzinie, gdzie 

zarówno gmina, jak i zainteresowana organizacja (z uwagi na jej cele) dostrzegały wspólną 

płaszczyznę dla realizacji zadań.   

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

I. Współpraca finansowa – w roku 2020 gmina Pysznica  udzieliła 10 dotacji w trybie 

przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

1. Zgodnie z określonym w programie sposobem oceny jego realizacji informuję że: 

a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  

wyniosła-4 



b) liczba ofert złożonych przez podmioty programu w ramach otwartych konkursów ofert     

na realizację zadań publicznych wyniosła – 6 

c) liczba podmiotów programu, które zwróciły się do gminy o wsparcie lub powierzenie 

realizacji zadania publicznego z pominięciem konkursów ofert wyniosła – 3 

d) liczba wniosków o realizację zadania publicznego złożonych przez podmioty programu  

w ramach inicjatywy lokalnej wyniosła - 1 

2. Wysokość środków finansowych przekazanych podmiotom programu na realizację 

zadań publicznych w danym roku budżetowym wyniosła – 247 508,10 zł,   

II. Rodzaje konkursów: 

1. Konkurs z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie działań w zakresie walki                     

z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucję żywności                   

i darów rzeczowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z terenu gminy Pysznicy.” - 1 oferta złożona przez Zarząd 

Powiatowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Umowa podpisana 

15 maja 2020 r. na dotację w wysokości 5 000,00 zł. Zadanie realizowane od 15 maja do 

31 grudnia 2020 r. Zadanie rozliczone. 

2. Konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

w 2020 r.: 

a) Zadanie nr 1 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej                     

w Pysznicy od 1 marca 2020 r. do 20 grudnia 2020 r.” – 1 oferta złożona przez LZS 

„Olimpia” Pysznica, umowa podpisana 28 lutego 2020 r. na kwotę 87 000,00 zł 

dotacji. Zadanie realizowane od 1 marca do 20 grudnia 2020 r. Zadanie rozliczone. 

b) Zadanie nr 2 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej                     

w Jastkowicach od 1 marca 2020 r. do 20 grudnia 2020 r.” – 1 oferta złożona przez 

LZS „Bukowa” Jastkowice, umowa podpisana 28 lutego 2020 r. na kwotę 59 000,00 

zł dotacji. Zadanie realizowane od 1 marca do 20 grudnia 2020 r. Zadanie rozliczone.  

c) Zadanie nr 3 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej                      

w Kłyżowie od 1 marca 2020 r. do 20 grudnia 2020 r.” - 1 oferta złożona przez GZS 

„San” Kłyżów, umowa podpisana 28 lutego 2020 r.  na kwotę 54 000,00 zł dotacji. 

Zadanie realizowane od 1 marca do 20 grudnia 2020 r. Zadanie rozliczone. 

3. Konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

w 2020 r.: 

            Zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości:     

Krzaki, Słomiana od 15 października 2020 r. do 20 grudnia 2020 r.” – 1 oferta złożona 

przez LZS „Herosi” Słomiana- Krzaki, umowa podpisana 9 października 2020 r. na 



kwotę 15 000,00 zł dotacji. Zadanie realizowane od 15 października do 20 grudnia 

2020 r. Zadanie rozliczone. 

4. Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Lokalnie i aktywnie”. 1 oferta złożona przez 

Fundację Fundusz Lokalny SMK. Umowa podpisana została                                                          

30 kwietnia 2020 r. na kwotę 10 000,00 zł. Zadanie realizowane od 1 maja do 31 grudnia 

2020 r. Zadanie rozliczone. 

III.  Oferty złożone przez podmioty o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego  

z pominięciem konkursów: 

1. Oferta realizacji zadania publicznego z  zakresu pożytku publicznego – oferta złożona 

przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej na zadanie „Opłatek dla ludzi 

starszych samotnych”. Umowa podpisana 2 stycznia 2020 r. na dotację w wysokości 

1 700,00 zł. Zadanie realizowane od 2 do 13 stycznia 2020 r. Zadanie rozliczone.  

2. Oferta realizacji zadania publicznego z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego – oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 

Jastkowickiej na zadanie „W zgodzie z tradycją”. Umowa podpisana 26 sierpnia 2020 

r. na dotację w wysokości 1 808,10 zł. Zadanie realizowane od 1 września do 29 

listopada 2020 r. Zadanie rozliczone.  

3.  Oferta realizacji zadania publicznego z  zakresu podtrzymywania i upowszechniania 

tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej – oferta złożona przez Gminy Zespół Sportowy „San” 

Kłyżów na zadanie „Pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez 

zakup strojów i promocję Straży Grobu Pańskiego”. Umowa podpisana 30 września 

2020 r. na dotację w wysokości 5 000,00 zł. Zadanie realizowane od 1 października 

do 28 grudnia 2020 r. Zadanie rozliczone. 

4.  Wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej na 

terenie gminy Pysznica – wniosek grupy inicjatywnej reprezentowanej przez 

Mirosławę Katę ze Studzieńca, na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa oraz 

zagospodarowanie terenu po placu zabaw w Studzieńcu na parking”. Umowa 

podpisana 9 września 2020 r. na wykonanie inicjatywy lokalnej w wysokości 

9 000,00 zł. Zadanie realizowane od 10 września do 31 października 2020 r. Zadanie 

rozliczone.  

1. Współpraca w zakresie organizacji przedsięwzięć samorządu gminy i podmiotów programu – 

w roku 2020:  



a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (organizacja gminnych 

obchodów świąt narodowych, rocznicy pacyfikacji Kochan, współorganizacja imprez                          

i spotkań kulturalnych); 

b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez współorganizację turniejów 

sportowych; 

c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (m.in. imprezy                      

w centrach edukacji ekologicznej, szkolenia, pisanie „Listów dla Ziemi”).   

d) wsparcie mieszkańców poprzez dostarczenie maseczek do każdego domu na terenie Gminy 

Pysznica, których dystrybucją zajęli się strażacy – ochotnicy z jednostek OSP oraz sołtysi.  

e) współpraca z grupa nieformalną w zakresie profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym,  

wsparcie przy tworzeniu stowarzyszenia.                                          

2. Pomoc techniczna i merytoryczna oraz promocja działalności podmiotów programu: 

a) bezpłatne udostępnianie sal na spotkania, warsztaty i szkolenia; 

b) bezpłatne umieszczanie informacji o działaniach stowarzyszeń na stronie internetowej gminy: 

pysznica.pl; 

c) umożliwienie bezpłatnego zakładania kont e-mail oraz stron internetowych na serwerze gminy dla 

podmiotów programu; 

d) pomoc w staraniu się o środki finansowe na realizację zadań publicznych z innych środków                  

niż dotacja z budżetu gminy;  

e) bieżące przekazywanie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków, korzystania                        

ze szkoleń, spotkań, warsztatów dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego. 

 

 

PODSUMOWANIE 

Sprawozdanie niniejsze obrazuje sfery aktywności społecznej organizacji pozarządowych                                

w realizacji zadań publicznych, w których gmina Pysznica w sektorze pozarządowym znajduje 

partnerów do współpracy.  

 

oprac. Monika Bajdo 

 

                                                                                                                               Wójt 

                                                                                                                 Łukasz Bajgierowicz 

                                                                                                         ……………………… 

     Zatwierdzam 


