
 

 

 

 

 

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 2019 rok” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Informacje wprowadzające 

 

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

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

z 2019 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 2019 rok” został przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

Wodynie Nr II/11/18 z dnia 29 listopada 2018 r. Program został poprzedzony konsultacjami 

społecznymi.  

 

II. Formy współpracy  

 

Współpraca Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku miała 

charakter finansowy i pozafinansowy. 

 

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 2019 rok przeznaczona 

została kwota 55.000,00 złotych. 

Dokonano następującego podziału w/w środków finansowych w obszarach: 

1. zadanie publiczne w zakresie propagowania idei dbałości o zdrowie – 5.000,00 zł; 

2. zadanie publiczne w zakresie ochrony środowiska – 4.000,00 zł; 

3. zadanie publiczne w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, kształtowania 

postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej – 6.000,00 zł; 

4. zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez 

organizowanie rozgrywek ligowych, turniejów z elementami promocji zdrowego trybu 

życia – 35.000,00 zł; 

5. zadanie publiczne w zakresie upowszechniania różnych form aktywności fizycznej – 

5.000,00 zł.  

Współpraca finansowa odbywała się zazwyczaj w postaci wspierania bądź powierzenia zadań 

publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Głównym trybem 

zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych był otwarty konkurs ofert. 

Na rok 2019 zostały ogłoszone dwa konkursy. 

 

Zarządzeniem nr 12/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 11 marca 2019 r. ogłoszony został 

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Wodynie w 2019 roku w 

zakresie: 

 



Lp. Rodzaj zadania Szczegółowy opis Termin  

realizacji 

Forma 

zlecenia 

Wysokość 

środków 

(zł) 

1. Ochrona i 

promocja zdrowia 

 

Zadanie publiczne w zakresie 

propagowania idei dbałości o zdrowie. 

1 maja –  

15 grudnia 

2019 

Wsparcie 5.000,00 

 

2.  Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr 

kultury i 

dziedzictwa 

narodowego  

Zadanie publiczne w zakresie 

podtrzymywania tradycji narodowej, 

kształtowania postaw patriotycznych, 

popularyzacja wiedzy historycznej. 

 

1 maja –  

15 grudnia 

2019 

Wsparcie 6.000,00 

 

3. Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

Zadanie publiczne w zakresie 

upowszechniania różnych form 

aktywności fizycznej. 

1 maja –  

15 grudnia 

2019 

Wsparcie 5.000,00 

 

       Razem: 16.000,00 

 

Zarządzeniem Nr 20/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 16 kwietnia 2019 r. powołano 

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

realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2019. W składzie Komisji znaleźli się 

zarówno pracownicy Urzędu Gminy jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych.  

 

Wójt Gminy Wodynie, po zapoznaniu się z protokołem oraz złożonymi ofertami, przyznał 

środki na zadania następująco:  

1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia przyznano dotację w wysokości 5.000,00 (słownie: 

pięć tysięcy) zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, 

Narkomanią i Hazardem „SZANSA” z siedzibą w Siedlcach, ul. Dylewicza 23, 08-110 Siedlce 

na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty profilaktyczno-filmowe”; 

2. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przyznano dotację w wysokości 

5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) zł dla Stowarzyszenia „Kolektyw Oleśnica” z siedzibą                              

w Oleśnicy, Oleśnica 40, 08-117 Wodynie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja 

turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Wodynie na boisku pełnowymiarowym                                   

w miejscowości Oleśnica, gmina Wodynie”. 

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego nie przyznano 

dotacji na realizację zadania publicznego z racji nieuzyskania przez tę ofertę, wystarczającej 

liczby punktów w postępowaniu konkursowym. 

 

Wnioskowana kwota ofert ogłoszonych w ramach konkursu wynosiła 16.000,00 zł, natomiast 

przyznana kwota dotacji łącznie wyniosła 10.000,00 zł. Umowy o wsparcie wykonanie zadań 

publicznych zostały podpisane niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. 

 

Zarządzeniem nr 36/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 15 lipca 2019 r. ogłoszony został 

drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019 - 



2020 w zakresie: 

Lp. Rodzaj zadania Szczegółowy opis Termin  

realizacji 

Forma 

zlecenia 

Wysokość 

środków 

(zł) 

1. Zadanie 

publiczne w 

zakresie 

upowszechniania 

kultury fizycznej  

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. 

15.08.2019 r. -  

31.12.2020 r. 

Wsparcie 57.000,00 

(17.000,00-

2019 r. oraz  

40.000,00 –

2020 r.). 

 

       Razem: 57.000,00 

 

Zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 16 sierpnia 2019 r. powołano 

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

realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019-2020. W składzie Komisji 

znaleźli się zarówno pracownicy Urzędu Gminy jak i przedstawiciele organizacji 

pozarządowych.  

Warto podkreślić, iż w przypadku wszystkich ogłoszonych konkursów komisja 

konkursowa procedowała w oparciu następujące kryteria stosowane 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; 

- 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 16 sierpnia 2019 roku oraz ze złożoną ofertą, 

dokonał następującego rozstrzygnięcia konkursu:  

Przyznał z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej środki finansowe                      

w formie dotacji w wysokości 57.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy) zł, w tym 

17.000,00 zł w roku 2019 oraz 40.000,00 zł w roku 2020 dla Stowarzyszenia „Kolektyw 

Oleśnica” z siedzibą w Oleśnicy, Oleśnica 40, 08-117 Wodynie na realizację zadania 



publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. 

 

Umowa o realizację ww. dwuletniego zadania została podpisana dnia 16 sierpnia 2019 r. 

Rozliczenie tego zadania nastąpi w terminie do dnia 30 stycznia 2021 r.  

 

Wszystkie organizacje realizujące zadania jednoroczne w terminie złożyły sprawozdania 

końcowe. Sprawozdania zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy a zadania uznane za 

wykonane. Organizacje dokonały zwrotu do budżetu gminy niewykorzystanych środków 

dotacji w umownych terminach. 

 

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 „Grupa EkoLogiczna”, nazwa zadania publicznego: Razem dla przyrody                           

w gminie Wodynie (przyznana kwota dotacji: 4.000,00 zł). 

Łączna kwota wykorzystanej przez organizację środków na realizację zadań publicznych na 

zasadach określonych w art. 19a ustawy wyniosła 4.000,00 zł. 

 

Z dniem 30 czerwca 2019 r. dobiegła końca realizacja dwuletniego zadania 

publicznego o nazwie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na podstawie umowy 

Nr OKR.033.1.2018 z dnia 2.01.2018 r. z terminem realizacji od 1.01.2018 r. do 30.06.2019 

r. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica (Oleśnica 40, 08-117 

Wodynie). Zadanie zostało prawidłowo rozliczone. Niewykorzystana kwota dotacji została 

zwrócona na rachunek gminy.  

 

Z łącznej kwoty wynikającej z rocznego programu współpracy na 2019 r. wynoszącej 

60.000,00 zł wykorzystano kwotę 48.960,76 zł.  

 

Współpraca pozafinansowa 

 Gmina Wodynie w 2019 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. 

 

III. 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. 500, 

− kontynuowanie współpracy międzysektorowej, 

− poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb 

społecznych, 

− poprawa jakości usług publicznych i zapewnienie im efektywniejszego wykonania 

poprzez włączenie do ich realizacji organizacji, 

− wzmocnienie działań organizacji na rzecz społeczności lokalnych, 

− tworzenie warunków dla powstawania nowych inicjatyw społecznych w Gminie, 

− tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy, 

− integracja mieszkańców. 

 

IV. Podsumowanie 

W roku 2019 Gmina Wodynie współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu 

płaszczyznach związanych z rozwojem gminy oraz wspieraniem działań na rzecz różnych 

grup społecznych. Organizacje, coraz lepiej radzą sobie z procedurami  składania wniosków                     

i ich rozliczania. 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. 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.  

                                                                                                                  WÓJT 

/-/ Wojciech Klepacki 

Sprawozdanie opracowała – Marlena Paczek – Zastępca Wójta Gminy Wodynie. 

Wodynie, dnia 24.02.2020 roku  


