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Wodynie, dnia 28 lutego 2019 r. 

OKR.033.2.2019 

 

Pan  

Mirosław Michalczyk 

Przewodniczący 

Rady Gminy Wodynie 

 

 

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

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 tj. ze zm.) przedkładam 

sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie 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 o wolontariacie na 2018 rok”. 

 

Z poważaniem, 

 

                   WÓJT 

       /-/ Wojciech Klepacki 

 

Sprawę prowadzi:  

Marlena Paczek – Zastępca Wójta Gminy Wodynie 

 

Otrzymują: 

1) Adresat 

2) Aa  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 2 

 

Załącznik  

do pisma OKR.033.2.2019 

 

 

Sprawozdanie  

z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie                                             

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 o wolontariacie na 2018 rok”. 

 

 Sprawozdanie przygotowane zostało zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.                    

z 2018 r. poz. 450 ze zm.). 

 „Roczny program współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” został przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

Wodynie Nr XXXV/246/17 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego 

programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

 

Formy współpracy  

Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi 

 

Współpraca Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku miała 

charakter: 

− finansowy, 

− pozafinansowy. 

 

I. Współpraca finansowa 

Na wykonanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, w budżecie Gminy Wodynie na 2018 rok przeznaczona 

została kwota 65.000,00 złotych. 

Dokonano następującego podziału środków finansowych w obszarach: 

1. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (rodzaj zadania: 

ochrona zdrowia) – 5.000,00 zł; 

2. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (rodzaj zadania: 
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gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 4.000,00 zł; 

3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: a) podtrzymywanie i 

promocja polskiej tradycji narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, 

popularyzacja wiedzy historycznej, b) pogłębianie świadomości narodowej, 

obywatelskiej, kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży (rodzaj 

zadania: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – 11.000,00 zł; 

4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej a) organizowanie masowych imprez 

sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów oraz innych imprez o 

podobnym charakterze z elementami promocji zdrowego trybu życia, b) wspieranie 

udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu 

gminnym i ponadgminnym, c) prowadzenie edukacji sportowej dla dzieci i młodzieży 

(rodzaj zadania: kultura fizyczna) – 45.000,00 zł. 

Współpraca finansowa odbywała się zazwyczaj w postaci wspierania bądź powierzenia 

zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

Głównym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych był 

otwarty konkurs ofert. Na rok 2018 zostały ogłoszone dwa konkursy. 

 

Zarządzeniem nr 71/2017 Wójta Gminy Wodynie z dnia 28 listopada 2017 r. ogłoszony został 

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2018-2019 

roku w zakresie: 

 

Lp Rodzaj zadania Szczegółowy opis Termin  

realizacji 

Forma 

zlecenia 

Wysokość 

środków 

(zł) 

1. Kultura 

fizyczna 

 

Zadanie publiczne w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej poprzez 

organizowanie imprez sportowo-

rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, 

turniejów z elementami promocji zdrowego 

trybu życia. 

 

Oferty mieścić się powinny w priorytetowym 

zadaniu publicznym Gminy Wodynie na 

2018 rok: 

„1) wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej: 

a) organizowanie masowych imprez 

sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek 

ligowych, turniejów oraz innych imprez o 

podobnym charakterze z elementami 

promocji zdrowego trybu życia, 

b) wspieranie udziału sportowych 

 

1 stycznia 

2018 –  

30 września 

2019 

 

wsparcie 

 

53 000 

(35 000 – 

2018 r. 

oraz 2019 r. 

18 000) 
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reprezentacji w imprezach i zawodach 

sportowych o zasięgu gminnym i 

ponadgminnym, 

c) prowadzenie edukacji sportowej dla 

dzieci i młodzieży; 

 

        Razem 2018 r.: 35 000,00 

 

Zarządzeniem Nr 74/17 Wójta Gminy Wodynie z dnia 27 grudnia 2017 r. powołano 

Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2018-2019 w obszarze: wspieranie i 

upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania: zadanie publiczne w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, 

rozgrywek ligowych, turniejów z elementami promocji zdrowego trybu życia). W składzie 

Komisji znaleźli się zarówno pracownicy Urzędu Gminy Wodynie, jak i przedstawiciele 

organizacji pozarządowych.  

Skład komisji: 

1) Przewodniczący Komisji konkursowej - Pan Hubert Pasiak - Zastępca Wójta Gminy 

Wodynie, 

2) Członek Komisji konkursowej - Pani Renata Bareja - Sekretarz Gminy Wodynie, 

3) Członek Komisji konkursowej - Pan Marcin Polak – reprezentant organizacji 

pozarządowych, przedstawiciel Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, 

4) Członek Komisji konkursowej – Pan Zbigniew Jajszczak – reprezentant organizacji 

pozarządowych, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Mały. 

 

Wójt Gminy Wodynie, po zapoznaniu się z protokołem oraz złożoną ofertą, przyznał 

środki na zadanie następująco:  

Lp. 
Nazwa 

oferenta 
Tytuł zadania publicznego 

Rodzaj zadania 

publicznego 

Wnioskowa

na kwota 

dotacji 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

1. 2. 3. 4. 6. 7. 

1. 

Stowarzyszenie 

„Kolektyw 

Oleśnica“ 

Wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej 

Wspieranie i 
upowszechnianie 

kultury fizycznej 

(rodzaj zadania: 

kultura fizyczna) 

 

53 000 zł 

(35 000 zł – 

2018 r. oraz 

2019 r. 

18 000 zł) 

 

 

53 000 zł 

(35 000 zł – 

2018 r. oraz 

2019 r. 

18 000 zł) 

 

 

Umowa o realizację ww. dwuletniego zadania została podpisana dnia 2 stycznia 2018 r. 

środki na realizowane zadania w kwocie 35.000,00 zł zostały przekazane na rachunek 
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bankowy stowarzyszenia. Rozliczenie tego zadania nastąpi w terminie do dnia 14 lipca 

2019 r.  

 

Zarządzeniem nr 15/18 Wójta Gminy Wodynie z dnia 27 marca 2018 r. ogłoszony został 

kolejny otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Wodynie w 2018 roku                              

w zakresie: 

 

Lp Rodzaj zadania Szczegółowy opis Termin  

realizacji 

Forma 

zlecenia 

Wysokość 

środków 

(zł) 

1. Ochrona 

zdrowia 

 

Zadanie publiczne w zakresie propagowania 

dbałości o zdrowie. 

 

Oferty mieścić się powinny w priorytetowym 

zadaniu publicznym Gminy Wodynie na 

2018 rok: 

„3) nauka, szkolnictwo wyższe, 

edukacja, oświata i wychowanie. 

Oferty powinny wpisywać się w Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Wodynie na rok 2018. 

 

1 maja –  

15 grudnia 

2018 

 

wsparcie 

 

5 000 

 

2. Gospodarka 

komunalna i 

ochrona 

środowiska 

Zadanie publiczne w zakresie ochrony 

środowiska. 

 

Oferty mieścić się powinny w priorytetowym 

zadaniu publicznym Gminy Wodynie na 

2018 rok: 

6) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego 

 

1 maja –  

15 grudnia 

2018 

 

wsparcie 

 

4 000 

 

3.  Kultura i 

ochrona 

dziedzictwa 

narodowego. 

 

Zadanie publiczne w zakresie 

podtrzymywania tradycji narodowej, 

kształtowanie postaw patriotycznych, 

popularyzacja wiedzy historycznej. 

 

Oferty mieścić się powinny w priorytetowym 

zadaniu publicznym Gminy Wodynie na 

2018 rok: 

„4) kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) podtrzymywanie i promocja polskiej 

tradycji narodowej, kształtowanie postaw 

 

1 maja –  

15 grudnia 

2018 

 

wsparcie 

 

11 000 
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patriotycznych, popularyzacja wiedzy 

historycznej, 

b) pogłębianie świadomości narodowej, 

obywatelskiej, kulturowej ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 

4. Kultura 

fizyczna 

 

Zadanie publiczne w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej poprzez 

organizowanie imprez sportowo-

rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, 

turniejów z elementami promocji zdrowego 

trybu życia. 

 

Oferty mieścić się powinny w priorytetowym 

zadaniu publicznym Gminy Wodynie na 

2018 rok: 

„1) wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej: 

a) organizowanie masowych imprez 

sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek 

ligowych, turniejów oraz innych imprez o 

podobnym charakterze z elementami 

promocji zdrowego trybu życia, 

b) wspieranie udziału sportowych 

reprezentacji w imprezach i zawodach 

sportowych o zasięgu gminnym i 

ponadgminnym, 

c) prowadzenie edukacji sportowej dla 

dzieci i młodzieży; 

 

 

1 maja –  

15 grudnia 

2018 

 

wsparcie 

 

10 000 

 

        Razem 2018 r.: 30 000,00 

 

Zarządzeniem Nr 16/18 Wójta Gminy Wodynie z dnia 20 kwietnia 2018 r. powołano 

Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2018 roku. W składzie Komisji znaleźli się 

zarówno pracownicy Urzędu Gminy Wodynie, jak i przedstawiciele organizacji 

pozarządowych.  

Skład komisji: 

1) Przewodniczący Komisji konkursowej - Pan Hubert Pasiak - Zastępca Wójta Gminy 

Wodynie, 

2) Członek Komisji konkursowej - Pani Renata Bareja - Sekretarz Gminy Wodynie, 

3) Członek Komisji konkursowej - Pani Kamila Śmieciuch – reprezentantka organizacji 

pozarządowych, przedstawicielka Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie 

siedleckim, prowadzonego przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w 
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Krzesku, 

4) Członek Komisji konkursowej – Pani Ewelina Pędzich - Chyży – reprezentantka 

organizacji pozarządowych, przedstawicielka Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Krzesku, 

5) Członek Komisji konkursowej – Pan Andrzej Rybus – Tołłoczko – reprezentant 

organizacji pozarządowych, przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.  

 

Warto podkreślić, iż w przypadku wszystkich ogłoszonych konkursów komisja 

konkursowa procedowała w oparciu o skonsultowane z organizacjami pozarządowymi 

kryteriami stosowanymi przy wyborze ofert: 

a) kryteria formalne: 

• oferta złożona przez kwalifikującego się oferenta, 

• oferta została złożona w terminie i w odpowiednim miejscu, 

• oferta złożona na właściwym druku i kompletna, 

• zadanie z oferty zgodne z ogłoszonym zadaniem konkursowym. 

b) kryteria merytoryczne: 

• Ocena możliwości realizacji zadania publicznego (0-5): 

- czy wyczerpująco i spójnie została uzasadniona potrzeba realizacji zadania; 

- czy oferent posiada doświadczenie w realizacji zadań związanych z tematyką 

konkursu; 

- czy zaproponowane działania służą osiągnięciu celów,  

- czy harmonogram zaplanowanych działań jest racjonalny,  

- czy zakładane rezultaty zadania są trwałe, wymierne, realne oraz adekwatne 

do planowanych działań; 

• Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób 

uczestniczących w realizacji zadania (0-5): 

- czy osoby realizujące zadanie posiadają odpowiednie kwalifikacje; 

- czy zadanie ma liczbę beneficjentów adekwatną do zakresu zadania;  

- czy opis sposobu zarządzania zadaniem i podział obowiązków jest 

opisany/czytelny; w przypadku oferty wspólnej (projektu partnerskiego) ocenie 

podlega również zasadność utworzenia partnerstwa i adekwatność doboru 

współoferenta (partnera). 

- czy zakładane cele realizacji zadania są skonkretyzowane i adekwatne do 

zidentyfikowanych potrzeb grup adresatów; 

- czy określono metody oceny realizacji celów (monitoring i ewaluacja 

projektu); 

• Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział wkładu własnego, w 

tym środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł (0-3): 

- czy kosztorys jest przejrzysty i poprawny rachunkowo, czy jednostki miary 

są adekwatne do kosztów; 
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- czy zaplanowane wydatki są zasadne i adekwatne do planowanych działań; 

- czy przyjęte stawki jednostkowe są zasadne w odniesieniu do średnich cen 

rynkowych (w tym wycena wkładu osobowego). 

• Ocena wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal) i osobowego (świadczenia 

wolontariuszy i praca społeczna członków) (0-3). 

• Stopień uwzględnienia w ofercie oczekiwań zleceniodawcy (0-4): 

- czy została uwzględniona specyfikacja, zawarta w ogłoszeniu konkursowym; 

- czy cele zadania wpisują się w cele Rocznego programu współpracy Gminy 

Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

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

publicznego i o wolontariacie na 2016 rok oraz dokumenty strategiczne Gminy 

Wodynie; 

- czy oferta zakłada realizację zadania w ramach współpracy 

wewnątrzsektorowej (z innymi organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami społecznymi); 

- czy oferta zakłada realizację zadania w ramach współpracy międzysektorowej 

(z samorządem i/lub podmiotem gospodarczym). 

 

Wójt Gminy Wodynie, po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji 

konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2018 roku oraz ze złożonymi ofertami, 

dokonał następującego podziału środków na poszczególne zadania:  

Lp. 
Nazwa 

oferenta 
Tytuł zadania publicznego 

Rodzaj zadania 

publicznego 

Wnioskowa

na kwota 

dotacji 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

1. 2. 3. 4. 6. 7. 

1. 
Stowarzyszenie 
„Grupa 

EkoLogiczna" 

Razem dla przyrody 

Ekologia i 

ochrona zwierząt 

oraz ochron 
dziedzictwa 

przyrodniczego 

(rodzaj zadania: 
gospodarka 

komunalna i 

ochrona 
środowiska) 

4.000,00 zł 4.000,00 zł 

2. 

 

Stowarzyszenie 

na rzecz osób 

dotkniętych 
chorobą 

alkoholową, 

narkomanią i 
hazardem 

„Szansa” w 

Profilaktyka z filmem w tle - 

2018 

Propagowanie 

idei dbałości o 

zdrowie (rodzaj 
zadania: ochrona 

zdrowia) 

5.000,00 zł 5.0000 zł 
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Siedlcach 

3. 

Stowarzyszenie 

„Kolektyw 
Oleśnica“ 

Organizacja turnieju piłki 

nożnej o puchar Wójta Gminy 
Wodynie 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 
(rodzaj zadania: 

kultura fizyczna) 

6.000,00 zł 0,00 zł 

4. 

Towarzystwo 
Przyjaciół 

Ziemi 

Wodyńskiej 

Wydanie drukiem publikacji  

„Ziemia Wodyńska – Historia 
- Ludzie” 

Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr 
kultury i 

dziedzictwa 

narodowego 
(rodzaj zadania: 

kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego) 

5.000,00 zł 5.00,00 zł 

5. 

Ochotnicza 

Straż Pożarna w 

Rudniku Małym 

Czas pięknych jubileuszy 

Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr 

kultury i 
dziedzictwa 

narodowego 

(rodzaj zadania: 
kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego) 

6.000,00 zł 6.000,00 zł 

 

Oferta Stowarzyszenia „Kolektyw Oleśnica" pt.: „Organizacja turnieju piłki nożnej o 

puchar Wójta Gminy Wodynie” która ze względu na niską liczbę punktów nie została 

zakwalifikowana do dofinansowania.  

Wnioskowana kwota ofert ogłoszonych w ramach drugiego konkursu wynosiła 26.000,00 

zł, natomiast przyznana kwota dotacji łącznie wyniosła 20.000,00 zł. Umowy o wsparcie 

wykonania zadań publicznych zostały podpisane niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. 

Organizacje zrealizowały zadania w terminie i złożyły sprawozdania końcowe z 

wykonania zadania publicznego. Sprawozdania zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy. 

Zadania uznane są za wykonane. Przyznane kwoty dotacji w trzech przypadkach 

wykorzystane zostały w całości. W jednym nastąpił zwrot do budżetu gminy 

niewykorzystanych środków. Z łącznej kwoty 20.000,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań 

publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 marca 2018 roku na 

realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2018 roku wykorzystana została kwota  

19.999,96 zł. 

 

Ponadto, na wniosek jednej organizacji Wójt Gminy zlecił, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym na 

zasadach określonych w art. 19a ustawy (tzw. „małe granty”):  

- Stowarzyszenie „Kolektyw Oleśnica”, nazwa zadania publicznego: Organizacja turnieju 

piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Wodynie (przyznana kwota dotacji: 4.000,00 zł). 
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Łączna kwota wykorzystanej przez organizację środków na realizację zadań publicznych na 

zasadach określonych w art. 19a ustawy wyniosła 3.993,94 zł. 

 

Z łącznej kwoty wynikającej z rocznego programu współpracy na 2018 r. wynoszącej 

65.000,00 zł wykorzystano kwotę 58.993,90 zł.  

 

II. Współpraca pozafinansowa 

 Gmina Wodynie w 2018 r. wspierała sektor pozarządowy w licznych formach 

pozafinansowych.  

Pomoc ta obejmowała w szczególności następujące formy: 

− prowadzenie w ścisłej współpracy z organizacjami „Wodyńskiego Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych”, tj. programu, którego celem jest wspieranie 

prowadzonych na terenie gminy działalności społecznych, ale także promowanie 

aktywności społecznej wśród mieszkańców Gminy. Program „Wodyńskie Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych” obejmuje nieodpłatne wsparcie organizacji 

prowadzone w następujących formach: doradztwo, szkolenia, informacja i promocja 

oraz animacja; 

− wzajemne informowanie się o planowanych działaniach; 

− prowadzenie na stronie internetowej Gminy Wodynie zakładki "Organizacje 

Pozarządowe"; 

− prowadzenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wodynie zakładki 

„Zadania Publiczne"; 

− zamieszczanie informacji nt. współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz 

nt.  działalności organizacji w „Przeglądzie Wodyńskim”; 

− informowanie organizacji o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach ich 

rozstrzygnięć; 

− pomoc administracyjna przy konstruowaniu ofert; 

− nieodpłatne udostępnianie lokali na działalność statutową (w jednym przypadku); 

− udostępnianie materiałów, sprzętów i urządzeń na potrzeby organizacji. 

 

Osiągnięte rezultaty 

Dzięki zrealizowaniu zadań publicznych osiągnięto między innymi następujące 

rezultaty: 

− liczba organizacji i podmiotów biorących udział w realizacji programu – 5, 

− liczba osób zaangażowanych w realizację programu – ok. 1000, 

− ogólny rozwój fizyczny uczestników oraz propagowanie idei dbałości o zdrowie,  

w szczególności poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek 

ligowych, turniejów oraz innych imprez o podobnym charakterze z elementami 

promocji zdrowego trybu życia; oraz  wspieranie udziału sportowych reprezentacji w 

imprezach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym, 



str. 11 

 

− aktywne zagospodarowanie wolnego czasu, 

− podniesienie świadomości historycznej mieszkańców gminy, 

− podniesienie sprawności strażaków, w szczególności poprzez pomoc w organizacji 

zawodów gminnych, 

− przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności poprzez zapewnienie osobom 

uzależnionym i członkom ich rodzin dostępu do pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej, poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek, 

− popularyzacja aktywnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu, 

− rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów, wykorzystanie potencjału 

wzajemnego uczenia się, rozwój innowacyjnych form edukacji, w tym nieformalnej  

i poza formalnej, promowanie tzw. wolontariatu kompetencji. 

 

Podsumowanie 

W roku 2018 Gmina Wodynie współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu 

płaszczyznach związanych z rozwojem gminy oraz wspieraniem działań na rzecz różnych 

grup społecznych. Ocenia się, że organizacje pozarządowe efektywnie i skutecznie realizują 

powierzone im zadania publiczne, wykorzystując przy tym swoje zasoby finansowe, kadrowe 

i rzeczowe. Stan współpracy organizacji z Gminą w zakresie realizacji projektów należy uznać 

za dobry i stale poprawiający się. W najbliższych latach należy wzmocnić te mechanizmy 

współpracy pozafinansowej, które wpływają na wzrost aktywności organizacji 

pozarządowych w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych 

Gminy Wodynie.  

 

Sprawozdanie opracowała – Marlena Paczek – Zastępca Wójta Gminy Wodynie. 

 

Wodynie, dnia 28.02.2019 roku  


