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Wstęp 

 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwałą nr 

XXII/169/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, 

zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określonymi 

w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, odbywała się w Gminie Świebodzice w roku 2020 na zasadach; 

partnerstwa, pomocniczości, efektywności, jawności, suwerenności stron, uczciwej konkurencji. 

Podstawowym celem programu było określenie zasad i form współpracy Gminy Świebodzice z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, tworzenie warunków dla rozwoju 

aktywności obywatelskiej oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. 

 

I 

Charakter współpracy 

 

 Współpraca Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi w roku 2020, określona  

w Uchwale Nr XXII/169/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r. w 

sprawie  Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 miała charakter finansowy oraz 

pozafinansowy.  

 

II 

Przedmiot współpracy 

 

 Przedmiotem współpracy finansowej Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi 

była realizacja zadań publicznych w formie ich zlecenia, wsparcia oraz powierzenia w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; kultury, 

sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 

wychowania. Przedmiotem współpracy pozafinansowej było wspieranie merytoryczne 

prowadzonych działań, udostępnianie materiałów informacyjnych oraz sprzętu, a także promowanie 

realizowanych zadań za pomocą dostępnych platform, konsultowanie projektów aktów 

normatywnych dotyczących sfer współpracy, organizacja wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i 

sportowo-rekreacyjnych. 

 

III 

Cele współpracy 

 

 Celem współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 było 

określenie zasad i form współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi, 

budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi, 

tworzenie warunków dla rozwoju aktywności obywatelskiej, budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego na poziomie lokalnym. 

Realizacji celów głównych służyła realizacja następujących celów szczegółowych: 

− umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję; 
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− tworzenie warunków do większej aktywności społecznej mieszkańców gminy; 

− współpraca oraz integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez 

gminę i organizacje pozarządowe; 

− zwiększenie udziału sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej. 

 

Współpraca Gminy Świebodzice z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego sprzyjała rozwijaniu partnerstwa, stwarzała mieszkańcom gminy szansę poszerzenia 

świadomości społecznej, a także umożliwiła wykorzystanie niezagospodarowanego dotąd kapitału, 

w tym pracy wolontariuszy. 

 

 

IV 

Zasady realizacji otwartego konkursu ofert 

 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w roku 2020 przeprowadzono otwarty 

konkurs ofert, w których powołana przez Burmistrza Miasta Świebodzice Komisja Konkursowa 

wyłoniła podmioty realizujące zadania publiczne. W skład komisji odpowiedzialnej  

za transparentne rozdysponowanie środków publicznych weszli: przedstawiciele Burmistrza Miasta 

Świebodzice powołani spośród pracowników Urzędu Miejskiego i radnych Rady Miejskiej  

w osobach: Sabina Cebula - Sekretarz Miasta Świebodzice; Adam Pofelski radny Rady Miejskiej 

Zdzisław Pantal – radny Rady Miejskiej; Janusz Kościukiewicz - radny Rady Miejskiej w 

Świebodzicach; Jacek Żygłowicz – radny Rady Miejskiej w Świebodzicach; Ilona Szczygielska – 

kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, Patrycja Kościukiewicz-Janas pracownik 

Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej. Organizacje pozarządowe reprezentowała 

Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Jadwiga Pichurska. Pomimo 

ogłoszenia naboru dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, w pracach komisji konkursowej 

nie wziął udziału żaden z nich. Przedstawiciele organizacji, których oferty brały udział w 

postępowaniu byli wyłączeni z naboru, natomiast członkowie pozostałych organizacji nie wyrazili 

zainteresowania pracami w tejże komisji. 

 

V 

Liczba zadań publicznych 

 

 W 2020 r. zlecono organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1057 z późn. zm.), realizację 43 (słownie: czterdziestu trzech) zadań publicznych będących 

wynikiem postępowań konkursowych przeprowadzonych na podstawie: Zarządzenia Nr  464/2020 

Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 28 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego; nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2020; oraz w wyniku postępowań 

pozakonkursowych w trybie art. 19a ww. ustawy. 

 

VI 

Wykaz podmiotów realizujących zadania publiczne w roku 2020 

 

 Zestawienie podmiotów, których oferta uzyskała dofinansowanie wraz z kwotą 

dofinansowania przedstawia podsumowanie tabelaryczne.  
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Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Dotacja 

otrzymana 

Dotacja 

wykorzystana 

Zwrot 

dotacji: 

Klub Sportowy 

REKIN 

Zajęcia treningowe 

KS „Rekin” 
40 000 zł 40 000 zł --- 

Stowarzyszenie 

BONA FIDE 

XI Turniej Ośrodków 

Kuratorskich apelacji 

wrocławskiej 

w halową piłkę nożną 

2 500 zł 0 zł 
Zwrot 

dotacji 

Stowarzyszenie 

BONA FIDE 

Kulturystyka – styl życia, 

pomysł na życie na terenie 

Gminy Świebodzice 

7 000 zł 6 119,43 zł 

Zwrot 

dotacji 

880,57 zł 

Stowarzyszenie 

BONA FIDE 

Świebodzicka Amatorska 

Liga Mistrzów 
1 200 zł 1 200 --- 

Stowarzyszenie 

BONA FIDE 

Kickboxing, jako 

alternatywa spędzania 

wolnego czasu dzieci 

i młodzieży 

na terenie Gminy 

Świebodzice 

20 000 zł 15 037,01 zł 

Zwrot 

dotacji 

4 962,99 zł 

MKS VICTORIA 

ŚWIEBODZICE 

Sekcja piłki nożnej/piłki 

ręcznej 
300 000 zł 300 000 zł --- 

UKS AMEOLI 
Organizacja zawodów 

łuczniczych 
15 000 zł 15 000 zł --- 

Koło PTTK 

Świebodzickie Łaziki 

Organizowanie wycieczek 

turystycznych – aktywność 

fizyczna dla każdego 

7 500 zł 7 500 zł --- 

Stowarzyszenie 

Wypożyczalnia - 

Centrum 

Turniej warcabowy 700 zł 0 zł 
Zwrot 

dotacji 

Polski Związek 

Niewidomych 

Wyjazd 

na Spartakiadę 
1 500 zł 1 498,71 zł 

Zwrot 

dotacji 

1,29 zł 

Stowarzyszenie 

Akademia 

TAEKWON-DO 

TONG-IL 

„Ćwicz i wygraj zdrowie” 8 000 zł 8 000 zł --- 

Ludowy Kolarski 

Klub Sportowy 

„Górnik Wałbrzych” 

„Wyścig kolarski – 

Memoriał  Pawła Sosika” 
10 000 zł 10 000 zł --- 

Ludowy Kolarski 

Klub Sportowy 

„Górnik Wałbrzych” 

„Liga MTB XC 

Aglomeracji Wałbrzyskiej 

2020 – Wyścig nr 6 w 

Świebodzicach” 

6 000 zł 6 000 zł --- 

Polski Związek 

Wędkarski Koło 

Organizacja imprez, 

zawodów 
800 zł 0 zł 

Zwrot 

dotacji 
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Miejskie nr 28 w 

Świebodzicach 

i rozgrywek sportowych 

Uczniowski „Klub 

Sportowy Akademia  

Piłkarska Champions” 

„Prowadzenie szkolenia 

i udział we 

współzawodnictwie 

sportowym stowarzyszeń 

i klubów sportowych 

prowadzących  działalność 

na terenie miasta 

Świebodzice. 

Organizacja Turniejów 

Sportowych: 

Przedszkoliada 2020, 

Turniej Mikołajkowy 2020 

(Champions Cup)” 

6 000 zł 6 000 zł --- 

Stowarzyszenie  Klub 

Piłkarski Due Soccer 

Szkolenie w piłce nożnej 

dla dzieci 

i młodzieży 

15 000 zł 15 000 zł --- 

Stowarzyszenie  

Towarzystwo Lotnicze 

w Świebodzicach 

„Organizacja zawodów   

spadochronowych 

o Puchar Burmistrza  

Świebodzic” 

 

18 000 zł 

 

18 000 zł 
--- 

 

UKS „Kinder-

Volleyball” 

Organizacja przygotowań 

zawodników 

i uczestnictwa 

reprezentantów klubów 

w zawodach, olimpiadach 

i mistrzostwach 

4 000 zł 4 000 zł --- 

Fundacja Rozwoju 

Regionalnego 

„Kobold” 

„Aktywne Świebodzice” 3 000 zł 0 zł 

Nie 

podpisano 

umowy 

Stowarzyszenie 

Charytatywno-

Opiekuńcze 

„DZIEŃ SPORTU – 

SPORTOWE 

ROZGRYWKI” 

1 600 zł 1 600 zł --- 

ZHP Szczep Harcerski 

„IMAGO” im. 

Batalionu „Zośka” 

IX Zuchowy rajd 

„Czerwonego Misia” 
8 000 zł 4 589,18 zł 

Zwrot 

dotacji 

3 410,82 zł 

Stowarzyszenie 

Fighter Kaczmarek 

Grodowski 

Zajęcia sportowe 15 000 zł 13 896,05 zł 

Zwrot 

dotacji 

1 103,95 zł 

Stowarzyszenie 

Wypożyczalnia -  

Centrum 

I integracyjny tydzień 

sportu Niepełnosprawni 

sprawni aktywni 

2 300 zł 2 300 zł --- 
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Kultura, Sztuka oraz Ochrona Dziedzictwa Narodowego 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Dotacja 

otrzymana 

Dotacja 

wykorzystana 

Zwrot 

dotacji: 

Stowarzyszenie Promocji 

Sztuki i Rzemiosła 

TARGIRA 

Festiwal Sztuki 

i Rzemiosła TARGIRA-

ART 

11 000 zł 0 zł 
Zwrot 

dotacji 

Ochrona i Promocja Zdrowia 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Dotacja 

otrzymana 

Dotacja 

wykorzystana 
Zwrot dotacji 

Stowarzyszenie 

Pomocy na Rzecz 

Dzieci  

i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

Niezbędna kropla  

w oceanie potrzeb 

19 000 zł 19 000 zł --- 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Diabetyków Koło 

Miejskie w 

Świebodzicach 

Szkolenia tematyczne 

2 000 zł 2 000 zł --- 

Polski Związek 

Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów 

Mobilna rehabilitacja  

w Domu Seniora 4 500 zł 4 500 zł --- 

Polski Związek 

Niewidomych 

Wyjazd  zdrowotny 
4 700 zł 0 zł Zwrot dotacji 

Stowarzyszenie 

SENIOR = 

AKTYWNY 

OBYWATEL 

Ruch to zdrowie 

seniora 
900 zł 900 zł --- 

Stowarzyszenie 

SENIOR = 

AKTYWNY 

OBYWATEL 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch 
700 zł 0 zł Zwrot dotacji 

Stowarzyszenie 

SENIOR = 

AKTYWNY 

OBYWATEL 

Ruch to zdrowie –

Aqua Aerobik 
1 700 zł 1 700 zł --- 

Stowarzyszenie 

Charytatywno-

Opiekuńcze 

„Dla zdrowia żyć 

 w zgodzie z naturą” 6 000 zł 6 000 zł --- 

Centrum Edukacji 

Gerontologicznej 

„Czy my się czasem 

nie znamy? 

Problematyka 

zaburzeń pamięci 

w wieku senioralnym” 

1 500 zł 1 500 zł --- 
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Fundacja F-XXI 
,,Zabytkowo 

i klockowo” 
600 zł 0 zł 

Zwrot 

dotacji 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów  

i Inwalidów 

„ Klub Seniora – Seniorzy 

Jutra” 
12 000 zł 12 000 zł --- 

Polski Związek Filatelistów 

Koło nr 1 w Świebodzicach 

Krajowa Wystawa 

Filatelistyczna „Rok 

Olimpijski – Tokio 2020” 

6 000 zł 6 000 zł --- 

Stowarzyszenie Senior = 

Aktywny Obywatel 

„Senior sprawny 

intelektualnie” 
2 500 zł 2 500 zł --- 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Koło Miejskie 

w Świebodzicach 

Wyjazd do opery 1 500 zł 0 zł 
Zwrot 

dotacji  

Stowarzyszenie 

Towarzystwo Lotnicze w 

Świebodzicach 

Festiwal Lotniczy 18 000 zł 18 000 zł --- 

Stowarzyszenie 

Charytatywno-Opiekuńcze 

Z kulturą  

i sztuką przez życie 
3 000 zł 3 000 zł --- 

 

 

Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, 

Oświata i Wychowanie 

Nazwa 

organizacji  
Nazwa zadania  

Dotacja 

otrzymana  

Dotacja 

wykorzystana 

Zwrot 

dotacji 

Fundacja F-

XXI 

Klockowe 

L-maszyny – warsztaty 

techniczne dla dzieci 

800 zł 
0 zł 

 

Zwrot 

dotacji 

 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Dotacja 

otrzymana 

Dotacja 

wykorzystana 

Zwrot 

dotacji 

Stowarzyszenie Klub 

Piłkarski Due Soccer 

 ( 19 A ) 

Gwiazdkowy Turniej piłki 

nożnej dla dzieci i młodzieży z 

miejscowości Świebodzice i 

okolic. 

2 000 zł 2 000 zł --- 

Stowarzyszenie 

Krzewienia Trzeźwości 

w Rodzinie ( 19 A ) 

Zadanie publiczne w 2020 roku 

z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia: przeciwdziałanie 

alkoholizmowi – prowadzenie 

Klubu Abstynenta 

9 618,00 zł 7 889,35 zł 

Zwrot 

dotacji 

1 728,65 

zł 
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VII 

Środki finansowe 

 Środki finansowe przeznaczone w roku 2020 na realizację zadań publicznych z zakresu 

wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; kultury, 

sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 

wychowania wyniosły 612 000,00 zł.  Z wymienionej kwoty 589 500,00 zł rozdysponowane zostało 

w drodze otwartego konkursu ofert; 11 618,00 zł przyznano organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie postępowań 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

VIII 

Organizacja wolontariatu 

 W roku 2020 Gmina Świebodzice podejmowała działania na rzecz organizacji i promocji 

wolontariatu. Jednak panująca epidemia i związane z nią obostrzenia sanitarne, uniemożliwiły 

organizację dorocznej gali Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Pomimo trudnej sytuacji 

burmistrz Paweł Ozga postanowił symbolicznie uhonorować wolontariuszy za ich bezinteresowną 

działalność, przekazując listę 89 szczególnie zasłużonych osób oraz dziękując wszystkim za 

ogromne zaangażowanie. 

Podsumowanie 

 

 W związku z realizacją, przez organizacje i podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego zadań publicznych, udało się osiągnąć szereg społecznie użytecznych 

rezultatów. Efektem współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi jest: 

• zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świebodzice poprzez 

wsparcie w zakresie: szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu (m.in.: 

piłce nożnej i ręcznej, kolarstwie, pływaniu), organizacji zawodów i turniejów sportowych 

(w tym imprez o charakterze masowym i międzynarodowym zasięgu);  

• wzmocnienie merytoryczne przedstawicieli sektora pozarządowego poprzez doradztwo w 

zakresie przygotowywania dokumentów konkursowych: wniosków, sprawozdań i rozliczeń. 

Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez realizację szkoleń z zakresu modelu 

współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz organizację spotkań 

konsultacyjnych przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Świebodzicach z przedstawicielami 

organizacji. 

• zapewnienie bogatej oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców 

Gminy - dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie w zakresie: organizacji imprez 

kulturalnych, inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację 

lokalnej twórczości i twórców, upowszechniania historii i tradycji lokalnej oraz inicjatyw 

mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej i upowszechnianie treści 

patriotycznych;  

• objęcie osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Świebodzice działaniami na rzecz 

wyrównywania szans oraz zajęciami rehabilitacyjnymi.  

W 2020 r. ze względu na panującą epidemię COVID-19 i działania podejmowane w celu 

zapobiegania rozprzestrzeniania się patogenu nie było możliwe zorganizowanie części 

zaplanowanych działań.  

 
Otrzymują:  

1 x Adresat 

2 a/a 
Pismo sporządziła:                              

Patrycja Kościukiewicz-Janas 

Wydział PK 
tel. 74 6669571 

e-mail: patrycja.kosciukiewicz-janas@swiebodzice.pl  
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