
                                                                                                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Sprawozdanie 
 

z realizacji UCHWAŁY NR XI/78/2019 Rady Gminy 

Grodziec z dnia 16 października 2019 roku  

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 

Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie w roku 2020”. 

 

 

 

 

Grodziec, dnia 21 kwietnia 2021 roku 



Wstęp 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2020.1057 ze zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 cyt. ustawy. 

Roczny program współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

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

i wolontariacie w roku 2020  przyjęty został Uchwałą nr XI/78/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 

października 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020”. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami 

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

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020” podlegał konsultacjom  

z organizacjami pozarządowymi wg zasad zawartych w Uchwale Nr III/8/2010 Rady Gminy Grodziec  

z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 

działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

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

i wolontariacie w roku 2020 był dokumentem strategicznym w relacjach Gminy Grodziec  

z organizacjami pozarządowymi. 

Obowiązek sprawozdawczy wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2020.1057 ze zm.), który mówi iż organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest 

obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni.  

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o art. 5a ust. 3 ww. ustawy  

i przekazane Radzie Gminy Grodziec, a także podane do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.grodziec.pl. 



 

1. Współpraca finansowa 

 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w formie wsparcia wykonywania zadań 

publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 W roku 2020 przeprowadzono 1 otwarty konkurs ofert, w którym powołana przez Wójta 

Gminy Grodziec Komisja Konkursowa, wyłoniła podmiot realizujący zadania publiczne. 

       Pozostałych konkursów nie ogłoszono w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną  

w kraju i wynikających z niej obostrzeń.  

Podpisano 1 umowę na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki, 

tworząc warunki w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi turystyki i sportu na terenie gminy 

poprzez m. in. poprawę warunków uprawiania sportu, poprawę kondycji fizycznej, promocję 

sportu i zdrowego stylu życia oraz umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności 

sportowej jak największej licznie mieszkańców gminy Grodziec, kwota dotacji -  50 000,00 zł. 

W 2020 roku nie wpłynęły oferty w ramach tzw. „małych grantów”, w związku z czym Wójt 

Gminy Grodziec nie przyznał dotacji w tej formie. 

 

        Wysokość środków planowanych na realizację Programu w 2020 roku wynosiła łącznie 

        80.000,00 zł, z czego zrealizowano działania na kwotę – 50 000,00 zł. 



 

Realizacja zadań publicznych w 2020 roku. 

Tabela 1. 

 

Nazwa zadania Nazwa projektu Nazwa Organizacji Adres 

organizacji 

Forma prawna 

organizacji 

Forma 

zleconego 

zadania 

Stan 

oferty 

Wnioskowana 

kwota dotacji na 

2020 rok 

Kwota 

środków 

własnych 

organizacji/wkł

ad osobowy 

Data 

zawarcia 

umowy 

Termin 

realizacji 

zadania od dnia 

Termin 

rozliczenia 

zadania 

Kultura fizyczna  
i turystyka,  

w tym wspieranie 
rozwoju sportu w 
Gminie Grodziec: 

”Wspieranie i 
upowszechnianie 
rozwoju kultury 
fizycznej i sportu 

w Gminie 
Grodziec”. 

 

„Rozwój 
drużyn 

piłkarskich  
GKS PIAST 
Grodziec” 

 
 
 
 

Gminny Klub 
Sportowy PIAST 

Grodziec 

 
 
 
 

Wielołęka 
68, 

62-580 
Grodziec 

 
 
 
 

Stowarzyszenie 

 
 
 
 

Powierzenie 

 
 
 
 

Duży 
grant 

 
 
 
 

50 000,00 zł 

 
 
 
 

Środki 
własne:  

6 348,17 zł 
(wg 

rozliczenia) 

 
 
 
 

06-07-2020 

 
 
 

Od  
06 lipca 2020  

do  
31 grudnia 2020  

 
 
 
 

27  
stycznia 
2021 r. 

      SUMA: 50 000,00 zł     

 

 



 

2. Współpraca pozafinansowa 

Zgodnie z Programem współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku współpraca 

w formie pozafinansowej odbywała się  w szczególności poprzez: 

1) wzajemne informowanie się stron współpracy o planowanych przedsięwzięciach  

z zakresu zadań publicznych; 

2) współpracę w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych  

z innych źródeł, również funduszy unijnych; 

3) popularyzację działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy 

Grodziec www.grodziec.pl; 

4) wspólne uzgadnianie zadań priorytetowych na kolejny rok; 

5) upowszechnianie praktyki zachęcania mieszkańców gminy do przekazywania 1% swojego 

podatku lokalnym organizacjom pozarządowym.  

         W 2020 roku ze strony sektora pozarządowego, nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi czy też 

zastrzeżenia dotyczące realizacji Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami 

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

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Grodziec 

                                                                                                                 /-/  Mariusz Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


