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WSTĘP

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020  poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwałą Nr XVII.126.2020 Rady
Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r.  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy
Przystajń  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku  publicznego  na  2020  rok,  organ  wykonawczy  jednostki  samorządu  terytorialnego  nie
później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest zobowiązany złożyć organowi stanowiącemu
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,  określa  obszary  i  zasady  oraz  formy
współpracy  Gminy  Przystajń  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.
W  Programie  Współpracy  Gminy  Przystajń  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku
2020, określony został sposób oceny realizacji Programu, wraz z następującymi wskaźnikami:
- liczba organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;
- liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych( w tym wolontariuszy);
- liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych; ,
- wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań;
- łącznej wielkości finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację
zadań publicznych na rzecz mieszkańców; 
- systemowych rozwiązań problemów ważnych dla funkcjonowania gminy;
- liczby zadań, których realizację zlecono Organizacjom. 
Gmina  Przystajń  współpracuje  z  następującymi  stowarzyszeniami  oraz  organizacjami
pozarządowymi: 10 z nich w sekcji Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Antonów-Kuźnica Nowa,
OSP w  Dąbrowie,  OSP w  Górkach-Stanach,  OSP w  Kamińsku,  OSP w  Kuźnicy  Starej,  OSP
w Ługach-Radłach, OSP w Podłężu Szlacheckim, OSP w Przystajni, OSP w Wilczej Górze, OSP
Wrzosy-Brzeziny) oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej; Klub
Sportowy  „PŁOMIEŃ  –  PRZYSTAJŃ;  UKS  Akademia  Sportu  Kłobuck;  Polski  Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów; Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych; Lokalna Grupa
Działania  „Zielony  Wierzchołek  Śląska”;  Związek  Harcerstwa  Polskiego;  Koła  Gospodyń
Wiejskich, Zespoły śpiewacze „Koniczynki” , „Lawenda”, „Ługowianki”. 

FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca  Gminy  Przystajń  z  podmiotami  Programu  w  roku  2020  obejmowała  zarówno
finansową, jaki i pozafinansową formę współpracy.
Współpraca ta dotyczyła w szczególności:
1) Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy,
realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie lub powierzenie takich zadań, wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
2) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków;
3)  Konsultowanie  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami,  odpowiednio  do
zakresu  ich  działania,  projektów aktów normatywnych w dziedzinach  dotyczących  działalności
statutowej tych organizacji (jeżeli zostały podejmowane);
4) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
5) umów partnerstwa określonych w ustawie a dnia 6 grudnia 2006 r.  o zasadach prowadzenie
polityki rozwoju;
6)  obejmowania  patronatem  przez  Wójta  Gminy  Przystajń  przedsięwzięć  realizowanych  przez



organizacje pozarządowe;
7) promocji działalności organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na
wniosek zainteresowanych informacji  dotyczących nowych inicjatyw na stronach internetowych
Urzędu Gminy Przystajń ;
8)  pomocy  w  nawiązaniu  przez  organizacje  pozarządowe  kontaktów  o  zasięgu  regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym poprzez udzielenie rekomendacji organizacjom i podmiotom.

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

Współpraca  o charakterze  finansowym odbywała się  w postaci  powierzenia i  wspierania  zadań
publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
W roku 2020 Gmina Przystajń ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert obejmujący zadanie w zakresie
ochrony  zdrowia  oraz  upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  poprzez  prowadzenie
profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie  rozwiązywania  problemów
alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,  w  szczególności  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu
w Gminie Przystajń.
W ramach otwartego konkursu ofert zostały złożone następujące oferty:
1/ Klub Sportowy „Płomień – Przystajń”;
2/ UKS Akademia Sportu Kłobuck;
3/ ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck,
4/ Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”.

Zawarto następujące umowy na realizację zadań publicznych:                         
-   Nr RO-GZ.032.1.1.2020 „Ścieżkami zdrowia” ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck -  kwota
dotacji 3 300,00 zł;
- Nr RO-GZ.032.1.2.2020 „ Ochrona zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
w Gminie Przystajń w 2020 r. ” - Klub Sportowy „Płomień Przystajń  kwota dotacji 26 000,00 zł;
-   Nr   RO-GZ.032.1.3.2020  „Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w Gminie Przystajń
w 2020 r. „ UKS Akademia Sportu Kłobuck -  kwota dotacji 12 000,00 zł;
-   Nr RO-GZ.032.1.4.2020  „Ochrona zdrowia oraz upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej
w Gminie Przystajń w 2020 r. „ Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” -  kwota dotacji 8 700,00 zł;

Środki  finansowe,  które  zostały  przekazane  wykorzystano na  realizację  zadań,  rozliczonych na
podstawie ze złożonymi sprawozdaniami oraz rozliczonymi środkami finansowymi, uwzględniając
sytuację pandemiczną COVID – 19.

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM

Istotną  częścią  współpracy Gminy z  organizacjami  pozarządowymi jest  wsparcie  organizacyjne
przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów czy sprzętu.
Organizacje pozarządowe korzystają bezpłatnie z pomieszczeń znajdujących się w zasobach
gminnych  w  tym:  Klub  Sportowy  „Płomień-Przystajń”,  Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów
i Inwalidów, jednostki OSP, PZHGP - w celu prowadzenia swojej działalności statutowej.
W  ramach  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  udzielana  jest  bieżąca  pomoc
stowarzyszeniom  w  zakresie  utrzymania  użyczonych  im.  budynków  w  których  mieszczą  się
świetlice dla dzieci i młodzieży w szczególności w ramach funduszu sołeckiego oraz GPPiRPA.



Trzeba zaznaczyć iż organizacje pozarządowe wnoszą w realizację Programu swoje zaangażowanie
i kreatywność,  z drugiej  zaś wkład pozafinansowy czyli  głównie aktywność wolontariuszy (np.
remont  pomieszczeń OSP).  Rok 2020 ze  względu na  panującą  pandemię  COVID-19 realizacja
zadań spotkała się  z dużymi problemami organizacyjnymi z uwagi na niemożliwość kontaktów
osobowych. Jednakże zgodnie z zasadami bezpieczeństwa część zadań i zamierzonych projektów
była realizowana. 

Konsultacje społeczne uchwał w roku 2020

Na podstawie uchwały Nr XLVI/41/10 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie
szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  radami  działalności  pożytku  publicznego  lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w roku 2020 przeprowadzono 1 konsultację
społeczną następujących projektów uchwał:
-  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy  Gminy  Przystajń  z  organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021
rok.

Nie zgłoszono uwag ani propozycji zmian do proponowanego projektu uchwały.
Sporządziła: Marta Okaj
Przystajń, 26 marzec 2021 r.


