Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Gminy
Trzebielino z organizacjami
pozarządowymi w 2020r.

Trzebielino maj 2021 r.

Wstęp
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057) oraz Uchwałą Nr 96/XII/2019
Gminy w Trzebielino z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu
Współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany
przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z
realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i zasady oraz
formy współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi a także zawiera
wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi,
przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we
właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Realizacja programu współpracy jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe
działania mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.
Celem wieloletniego monitoringu realizacji programu współpracy ustala się
następujące wskaźniki ewaluacji:
• liczba otwartych konkursów ofert, - dwa,
• liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, - trzy
• liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,- trzy,
• liczba umów, które nie zostały zrealizowane, (rozwiązane, zerwane lub unieważnione), - brak
• liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia, - w formie wsparcia,- trzy, w formie powierzenia- zero,
• ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o
środki budżetowe, - dwa,
• liczba obszarów zadaniowych,- dwa,
• wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w poszczególnych obszarach zadaniowych,
- obszar sportu, turystyki, rekreacji:- 60 000,00 zł
- obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 5000,00 zł
• liczba beneficjentów realizowanych zadań, ok. 350 osób
• liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki
budżetowe ,- dwa,
• liczba wspólnie realizowanych zadań, -0,
• wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty na realizację zadań publicznych, - 166 522,55 zł,
• wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizacje Progra-

mu. -53 726,83 zł.
Formy współpracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter
finansowy i pozafinansowy.
Do współpracy o charakterze finansowym należy:
a). zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących
form:
• powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
• wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
b). organizacje pozarządowe mogły z własnej inicjatywy składać oferty na realizację
zadań publicznych w trybie przewidzianym przez ustawę.
c) gmina mogła udzielać, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym na realizację
zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach
prawa.
3. Formy współpracy pozafinansowej:
a). o charakterze informacyjnym;
• konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
• udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących
z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,
• prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów
na stronach internetowych Urzędu,
• umożliwienie umieszczania na stronie internetowej urzędu, swoje ogłoszenia lub inne
ważne informacje, ponadto podmioty miały możliwość zamieszczania ogłoszenia
szczególnie kierowane do organizacji pozarządowych,
b). o charakterze promocyjnym;
• promocja idei wolontariatu wśród młodzieży poprzez zajęcia organizowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
• promocja przekazywania 1% podatku dochodowego na trzebielińskie organizacje pożytku publicznego,
• udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł,
c). o charakterze organizacyjnym;
• skierowanie w miarę możliwości pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych do pracy w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach
realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego,
• realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie

z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pomocy społecznej,
• udostępnianie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych
zasadach, zasady korzystania z pomieszczeń określa regulamin wywieszony w lokalu,
warunkiem uzyskania zgody na korzystania jest przedstawienie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności pożytku publicznego
d). pomoc techniczna;
• pomoc w miarę możliwości w organizacji środków transportu do przewozu osób
i materiałów, związanych z wykonywaniem zadań publicznych w ramach działalności
statutowej,
• udostępnienie, w miarę możliwości, pomieszczeń lub użyczenie sprzętu teleinformatycznego służących do realizacji zadań statutowych,
• przekazywanie podmiotom programu zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu
i wyposażenia.
Współpraca o charakterze finansowym
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci wspierania zadań
publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1113) oraz
uchwały Nr 20/III/ 2011 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu
wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Trzebielino,- Wójt Gminy Trzebielino ogłosił konkurs na realizację zadań w zakresie sportu
kwalifikowanego przez kluby sportowe działające
na terenie Gminy Trzebielino.
W ramach konkursu przyznano dotację w wysokości 60 000,00 zł dla Stowarzyszenia Sportowego Gminny Klub Sportowy Diament Trzebielino na działanie pn. „GKS DIAMENTsiła i hart ducha przez sport” z czego wykorzystano 36 265,83 zł.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rokWójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży
W ramach konkursu przyznano dotację w wysokości: 2 000,00 zł dla Fundacji Rozwoju Lokalnego Parasol na realizację zadania publicznego pn. „Działaj Lokalnie w Trzebielinie
2020” oraz dotację w wysokości: 3 000,00 zł dla Fundacji Rozwoju Lokalnego Parasol na
realizację zadania publicznego pn. „Fundusz Akumulator Społeczny w gminie Trzebielino
AD 2020”
Zwrot środków z dotacji do budżetu Gminy Trzebielino
Stowarzyszenie Sportowe Gminny Klub Sportowy „DIAMENT” dokonało zwrotu niewykorzystanych środków dotacji w wysokości 23 734,17 zł.
Powodem niewykorzystania dotacji były ograniczenia związane ze wstrzymaniem rozgrywek z powodu pandemii COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Współpraca o charakterze pozafinansowym
W roku 2020 Stowarzyszenia miały bardzo ograniczone pole działania z powodu ograniczeń
związanych z pandemią. Pandemia koronawirusa od roku kształtuje warunki funkcjonowania nas wszystkich, a w tym organizacji pozarządowych. Sytuacja stowarzyszeń i fundacji,
podobnie jak całego polskiego społeczeństwa, zmieniała się w zależności od poziomu zachorowań i obowiązujących obostrzeń. Szok związany z koniecznością zawieszenia wielu
dotychczasowych działań lub znalezienia dla nich nowej formuły, chaos informacyjny, brak
jasnych wytycznych, niepewność związaną z dalszą działalnością spowodowały, że w ograniczonym stopniu można było pomóc w działalności. Działania Gminy skupiły się na przekazie aktualnych wytycznych oraz możliwości wyszukiwaniu grantów i dotacji z zewnątrz.
Konsultacje społeczne uchwał w 2020 roku
Na podstawie uchwały Nr 19/III/2011 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Trzebielino w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzono konsultację projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok. Organizacje nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian do programu.
Projekt uchwały został poddany pod obrady Rady Gminy Trzebielino. Ponadto
przeprowadzono konsultację projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Trzebielino w 2020 r”. Organizacje nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian do programu.
Inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe objęte honorowym patronatem
Wójta Gminy Trzebielino
W 2020 roku Wójt Gminy Trzebielino objął patronat nad:
- XIII Trzebielińskimi Biegami Przełajowymi organizowanymi w ramach powiatowego
cyklu „Cross Festiwal”
Podsumowanie
Współpraca Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbyła się na zasadach suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności uczciwej konkurencji i jawności.
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