
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w roku  2020 

Wstęp 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy 

Opinogóra Górna w terminie do 31 maja 2021 r., zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy 

w Opinogórze Górnej sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2020. 

Projekt programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i  o  wolontariacie na rok 2020, został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały 

nr  XII/77/2019  z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o  wolontariacie. 

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez 

organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych 

programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu 

terytorialnego. 

W przedmiotowym programie zostały określone zasady i formy współpracy samorządu z 

organizacjami pozarządowymi oraz zostały wskazane priorytetowe zadania publiczne, które 

oznaczały zadania gminy uznane za ważne dla społeczności lokalnej, i które z uwagi na ich 

doniosłość były w pierwszej kolejności wspierane środkami publicznymi, tj.:  

 

 

 

 



1) Upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu: 

a) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach zespołowych 

i indywidualnych oraz udział w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim, 

b) organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, służących integracji 

środowiska lokalnego, 

c) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – obozy sportowe, 

d) organizowanie zajęć sportowych oraz uczestnictwo w systemie rozgrywek mistrzowskich 

i pucharowych we wszystkich kategoriach wiekowych, prowadzonych przez związki sportowe, 

w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej dzieci i młodzieży; 

2) pomocy społecznej: pomoc żywnościowa rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i rodzinom 

wielodzietnym; 

3) wypoczynku dzieci i młodzieży: 

a) organizacji wypoczynku zimowego, 

b) organizacji wypoczynku letniego; 

4) ochrony i promocji zdrowia: ochrona i promocja zdrowia poprzez aktywność sportową, 

edukację w zakresie profilaktyki zdrowia, wykorzystywania ziół w profilaktyce zdrowia; 

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością; 

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku 

artystycznego, 

b) organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną; 

7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniami; 

8) turystyki i krajoznawstwa. 

9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

podnoszenie poziomu edukacji, nauki i kultury w zakresie promowania tradycji kulinarnych. 

 Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2020. 

 

W budżecie Gminy na 2020 r. na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

realizacji zadań publicznych zaplanowano środki finansowe w wysokości 169 000 zł. W 

wyniku ogłoszonych i przeprowadzonych otwartych konkursów oraz postępowań o udzielenie 



grantów, Wójt Gminy przyznał organizacjom pozarządowym wsparcie w wysokości 

134 700  zł.  

 

Tabela nr 1: Wysokość przyznanych środków finansowych w obszarach pożytku 

publicznego na realizację zadań publicznych w 2020 r.  

Lp. Nazwa zadania Przyznana 

dotacja w zł 

1. Prowadzenie treningów, współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży z 

terenu Gminy Opinogóra Górna z zakresu piłki nożnej  

 

 

80 000 

2. Szkolenie sportowe dziewcząt w piłkę siatkową i udział w rozgrywkach PZPS oraz 

Kinder+Sport 

 21 000  

3. Uspołecznianie osób niepełnosprawnych w otaczającym ich świecie  

 

 

 10 000 

4. Wypoczynek dzieci i młodzieży 

 

 

   9 000 

5. Wsparcie żywnościowe dla potrzebujących w okresie pandemii 

 

 

   3 000 

6. Szkolenie z zakresu szerokiego zastosowania ziół w gospodarstwie domowym, 

kultura spożywania posiłków, jako tradycja i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

 

   4 000 

7. Pomoc w rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację 

wyświęcenia krzyża odnowionego społecznie przez mieszkańców miejscowości 

Zygmuntowo, Opinogóra Górna, Opinogóra Dolna i Kąty. 

 

 

   5 000 

8. Dzień pieczonego ziemniaka    2 700 



 

 

 

Powyższe środki zostały przekazane w ramach następujących procedur:  

1. W trybie otwartych konkursów ofert – kwota 101 000 zł 

2. Z pominięciem otwartych konkursów ofert, w ramach tzw. małych grantów 

 – kwota 33 700 zł. 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert   - 1 konkurs; 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach    - 2 oferty 

Liczba ofert złożonych w trybie tzw.  małych grantów     - 6 ofert; 

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego - 8 umów 

 

 

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu - Upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu na 

terenie gminy Opinogóra Górna 

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

wolontariacie przeprowadzono w 2020 r. otwarty konkurs ofert (Zarządzeniem Nr 7/2020), 

w którym – powołana przez Wójta Gminy Komisja (Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 

11  lutego  2020 r.) – wyłoniła podmioty realizujące zadania publiczne. W skład komisji weszli 

pracownicy Urzędu Gminy Opinogóra Górna oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych 

z terenu gminy Opinogóra Górna. 

W wyniku naboru oferty złożyły dwie organizacje pozarządowe. Przyznano następujące 

dotacje: 

1. Gminny klub Sportowy „OPIA” Opinogóra, na realizacje zadania  

 

 

RAZEM           

 

 

134 700 



 Prowadzenie treningów, współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Opinogóra Górna z zakresu piłki nożnej – 80 000 zł 

2. Uczniowski Klub Sportowy „OPIA 2008”, na realizację zadania  

Szkolenie sportowe dziewcząt w piłkę siatkową i udział w rozgrywkach PZPS oraz 

Kinder  +Sport – 21 000 zł 

 

Dotacje udzielone poszczególnym organizacjom pozarządowym na realizację zadań 

publicznych w 2020 r. z pominięciem otwartych konkursów ofert w ramach tzw. małych 

grantów. 

 

1. Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych na realizację zadania 

pt.  Uspołecznianie osób niepełnosprawnych w otaczającym ich świecie, kwota 10 000 zł 

2. Uczniowski Klub Sportowy „OPIA 2008” na realizację zadania pt.  

Wypoczynek dzieci i młodzieży, kwota 9 000 zł 

3. Bank Żywności w Ciechanowie, na realizację zadania Wsparcie żywnościowe dla 

potrzebujących w okresie pandemii, kwota 3 000 zł 

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowie na realizację zadania pt. Szkolenie z zakresu 

szerokiego zastosowania ziół w gospodarstwie domowym, kultura spożywania posiłków, 

jako tradycja i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 4 000 zł 

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie na realizacje zadania pt. Pomoc w rozwoju 

wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację wyświęcenia krzyża odnowionego 

społecznie przez mieszkańców miejscowości Zygmuntowo, Opinogóra Górna, Opinogóra 

Dolna i Kąty, kwota 5 000 zł 

6.  Koło Gospodyń Wiejskich w Kołaczkowie na realizację zadania pt. Dzień pieczonego 

ziemniaka, kwota 2 700 zł.  

Informacje dodatkowe 

Dokonano oceny prawidłowości realizacji zadań publicznych i  wykorzystania 

przydzielonych dotacji. Dotacje przyznano zgodnie z zawartymi umowami. Przyznane 

w ramach dotacji środki pieniężne wydatkowano zgodnie z celami określonymi 

w umowach. Dokonano sprawdzenia zgodności źródłowej dokumentacji finansowej 

z przedłożonymi sprawozdaniami. Sprawdzono terminowość rozliczeń przekazanych 

dotacji oraz prawidłowość dokumentacji merytorycznej związanej z realizacją zadań 



określonych w zawartych umowach. W ramach realizacji zadań publicznych wszystkie 

przydzielone dotacje organizacje pozarządowe wykorzystały w całych kwotach 

przydzielonych dotacji. Nie wniesiono uwag do realizacji zadań, przeznaczenia 

i wydatkowania środków a także do prawidłowości sporządzonych sprawozdań. Żaden 

podmiot, który otrzymał dotację na realizację zadania publicznego w 2020 r., nie został 

wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania. 

Pomimo trwającej pandemii i faktu, iż nie wszystkie organizacje zrealizowały 

zaplanowane zadania - organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację 

poszczególnych projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, 

z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie 

aktywność wolontariuszy. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

mogły nieodpłatnie korzystać z lokali i nieruchomości będących własnością Gminy 

Opinogóra Górna (sale wiejskie, boiska sportowe, place zabaw).  Na stronie 

internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Opinogóra Górna  

umieszczane są m.in. bieżące informacje dotyczące trzeciego sektora, ogłoszenia 

o konkursach na realizację zadań publicznych, ich rozstrzygnięcia, a także terminy 

składania wniosków i wymagane druki dokumentów. 

Gmina Opinogóra Górna współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które 

wykonują zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej. Celem programu była 

poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy, 

integracja podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Organizacje pozarządowe pełnią istotne funkcje w życiu lokalnej wspólnoty. Integrują 

mieszkańców i zaspokajają ich potrzebę przynależności do określonej grupy oraz 

potrzebę łączenia, przeciwdziałają izolacji i sprzyjają budowaniu więzi społecznych, 

umożliwiają samorealizację, rozwój zainteresowań, mają też swój istotny wkład w 

podnoszenie jakości życia lokalnej społeczności, a nawet narodu. Ustawa o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie nałożyła na samorządy obowiązek tworzenia 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, co docelowo powinno 

nie tylko stać się podstawą do uruchomienia procesów stymulujących rozwój tych 

organizacji, ale także przekładać się na pełniejsze zaspokajanie różnorodnych potrzeb 

mieszkańców. 



Gmina Opinogóra Górna współpracując z organizacjami pozarządowymi kierowała się 

zasadą pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji oraz jawności. 

Wójt Gminy Opinogóra Górna       

/-/ Piotr Czyżyk 

 

 

 


