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I. WSTĘP 

 

 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego 

prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy, tzw. organizacjami pozarządowymi. 

Współpraca ta dotyczy sfery zadań publicznych wymienionych w art.4 ust. 1 ustawy, 

o ile te zadania są zadaniami własnymi danej administracji publicznej. Współpraca, mająca 

charakter finansowy i pozafinansowy, powinna odbywać się w oparciu o pięć podstawowych 

zasad – pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności. 

Na koniec roku 2018 w Gminie Borzechów zarejestrowanych było 18 organizacji 

pozarządowych, w tym: 

- jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – 11, 

- stowarzyszenia zwykłe – 2 

- kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia) - 1 

- koła gospodyń wiejskich – 4. 

 Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy 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 stanowi wykonanie powyższego obowiązku. 

 

  



 

II. PRZYJĘCIE I REALIZACJA PROGRAMU W 2018 ROKU 

 

 

„Program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” przyjęty został 

Uchwałą Nr XXV/156/17 Rady Gminy Borzechów z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Program zawiera takie elementy jak: cele główne i szczegółowe programu, podmioty 

programu współpracy, formy i zasady współpracy, zakres przedmiotowy, priorytetowe 

zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość środków 

przeznaczonych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informację  

o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady 

działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

Głównym celem programu współpracy było zaspokajanie potrzeb mieszkańców 

Gminy poprzez realizację zadań publicznych Gminy we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi.  

Przyjęcie programu współpracy poprzedzone było konsultacjami z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

terenie gminy Borzechów. Konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Borzechów w sprawie 

projektu „Programu współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” zostały 

przeprowadzone w dniach od: 30.10.2017 r. do 19.11.2017 r. W tym okresie nie wpłynęły 

żadne uwagi, opinie lub wnioski dot. w/w projektu programu, a wyniki konsultacji 

społecznych zostały podane do publicznej wiadomości w dniu 23.11.2019 r.  

Na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w budżecie Gminy Borzechów na 

2018 rok zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 84 000 zł.  

 

 

 

III. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

 

OTWARTE KONKURSY OFERT 

 

Gmina zleciła realizację zadania na zasadach określonych w ustawie w formie:  

- wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

W dniu 21 lutego 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Borzechów, zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację 

zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego: „Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w 2018 roku”. 

Na wyżej wspomniany konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Gminny Klub 

Sportowy „PERŁA” Borzechów (tabela nr 1). 



 

Lp. Nazwa zadania Realizator Przyznana kwota 
dotacji 

1. - „Organizacja szkolenia sportowego w 
sekcji piłki nożnej dla drużyn seniorów i 
drużyn młodzieżowych” 
- „Współorganizowanie imprez sportowo-
rekreacyjnych”  
- „Udział w rozgrywkach międzyklubowych 
poza gminą” 
 

Gminny Klub Sportowy 
„PERŁA” Borzechów 

70 000 zł 

Tabela nr 1 

 

 

Sposób oceny oferty dokonywany był przez członków Komisji Konkursowej zgodnie  

z Zarządzeniem Wójta Gminy Borzechów Nr 13/2018 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie 

powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów. Z posiedzenia 

komisji sporządzono protokół zawierający rekomendację do otrzymania dotacji, który 

zatwierdził Wójt Gminy Borzechów. 

Powyższe zadanie  realizowane było na podstawie umowy zawartej z organizacją 

pozarządową na wsparcie jej realizacji. Umowę zawarto na kwotę 70 000 zł. Po okresie 

realizacji zadania publicznego Klub Sportowy „PERŁA” Borzechów rozliczył się zgodnie  

z umową, składając kompletne sprawozdanie zarówno merytoryczne, jak i finansowe,  

w terminie oraz na drukach zgodnych z obowiązującymi wzorami dokumentów 

sprawozdawczych.  

 

 

MAŁE GRANTY 

  

W 2018 r. wpłynęło łącznie 7 ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borzechów  

w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). W ramach tzw. małych grantów 

(tryb pozakonkursowy) przyznano łącznie 14 000 zł (tabela nr 2). 

 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota udzielonej 
dotacji 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Kultura, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

1. Koło Gospodyń Wiejskich w 
Łączkach-Pawłówku 

„Tłusty czwartek 
Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu 
gminy Borzechów” 

1.500 1.500 

2. Stowarzyszenie Centrum 
Artystyczne „Teatr w Remizie” 

„Gminny Dzień 
Kobiet” 

2.500 2.500 

3. OSP Kłodnica Dolna „Strażacki Piknik 
Odpustowy” 

1.500 1.500 



 

4. Stowarzyszenie „U źródeł 
Chodelki” 

„Zakup 
instrumentów dla 
Orkiestry Dętej w 
Borzechowie” 

2.800 2.800 

5. Stowarzyszenie Centrum 
Artystyczne „Teatr w Remizie” 

„Spektakl teatralny 
Likwidacja oraz 
spotkanie z 
przyrodnikiem 
Michałem 
Książkiem” 

2.700 2.700 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury 

6. Koło Gospodyń Wiejskich w 
Majdanie Borzechowskim 

„Majówka w 
Majdanie” 

1.500 1.500 

7. Koło Gospodyń Wiejskich w 
Borzechowie 

„III Majówka nad 
Chodelką” 

1.500 1.500 

ŁĄCZNIE 14.000 14.000 
 

Tabela nr 2 

Wykaz dotacji w ramach „małych grantów” 

 

 

 

IV. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

 

Oprócz udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji na realizację zadań 

publicznych prowadzono też współpracę pozafinansową  z organizacjami pozarządowymi, 

która polegała na: 

- zamieszczaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów zapowiedzi 

wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe, a także publikowano relacje z ich 

przeprowadzenia, 

- promocja działalności organizacji pozarządowych w lokalnej gazetce, 

- udzielaniu pomocy merytorycznej i technicznej w związku z realizacją przez 

organizacje pozarządowe zadań publicznych, 

- przekazywaniu informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, 

organizowanych przez różne instytucje, 

- współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet 

Gminy Borzechów. 

 

 

V. SUMA DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2018 r.                                                                 84.000 zł 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. PODSUMOWANIE 

 

W 2018 r. Gmina Borzechów zlecała realizację zadań na podstawie umowy,  

z zastosowaniem: 

➢ trybu konkursowego, 

➢ trybu pozakonkursowego (tzw. „mały grant”). 

 

W okresie sprawozdawczym: 

1. złożono 8 ofert, w tym: 

➢ w trybie konkursowym - 1, 

➢ w trybie pozakonkursowym – 7. 

2. Podpisano 8 umów na realizację zadań, na łączną kwotę 84 000 zł. 

3. Ogłoszono 1 konkurs ofert, w którym rozdysponowano 70 000 zł. 

4. Liczba odwołanych konkursów – 0. 

5. Udzielono 7 dotacji na łączną kwotę 14 000 zł. 

6. Liczba rozwiązanych umów – 0. 

 

W porównaniu z rokiem 2017 można zaobserwować, że zostało zrealizowanych  

o 4 zadania więcej, co świadczy o dużym zaangażowaniu podmiotów w życie społeczne. 

Porównując także  wysokość środków publicznych przekazanych przez gminę na tzw. „małe 

granty” w stosunku do ubiegłego roku kwota zwiększyła się o 5000 zł. 

Realizacja Programu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy 

poprzez zaspokojenie ich potrzeb, budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 

samorządem, a działającymi organizacjami pozarządowymi wspieranymi przez gminę  

w realizacji ważnych celów społecznych. Realizowane przez podmioty zadania motywowały 

mieszkańców Gminy Borzechów do udziału w pracach nad aktywizacją lokalnej społeczności, 

pobudzały kreatywność, umacniały świadomość obywatelską nad poczuciem 

odpowiedzialności za rozwój młodego pokolenia, wspólnoty lokalnej i regionu. 

 

 

 

Opracowała: Magdalena Bieniek - referent ds. obsługi techniczno-kancelaryjnej Urzędu 

 

Sprawdzono pod względem finansowym: Skarbnik Gminy Borzechów 

 

Zatwierdził: Wójt Gminy Borzechów 

 

 

 

 

Borzechów, dnia 8 maja 2019 r. 


