
 
 

 

SPRAWOZDANIE 

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
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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 r., poz. 1057 z późn.zm.) oraz Uchwałą Rady 

Gminy Lubrza Nr XXIII/179/2022 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                     

i o wolontariacie na rok 2021, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie 

później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji 

Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i zasady oraz 

formy współpracy Gminy Lubrza 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 Rocznym programie współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi                   

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                

i o wolontariacie na rok 2021, w § 10 określony został sposób oceny realizacji Programu, 

poprzez następujące zapisy: 

1. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie w oparciu o następujące wskaźniki: 

a. liczbę skonsultowanych z organizacjami projektów aktów normatywnych 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

b. liczbę ogłoszonych konkursów na realizację zadania publicznego, 

c. liczbę ofert złożonych przez organizacje do konkursów na realizację zadań 

publicznych, 

d. liczbę wniosków złożonych przez organizacje o realizację zadań publicznych 

z pominięciem konkursów, 

e. liczbę organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy na realizację 

zadań publicznych, 

f. liczbę inicjatyw realizowanych przez organizacje objętych patronatem Wójta 

Gminy Lubrza. 
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FORMY WSPÓŁPRACY 

 

Roczny program współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi                      

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                   

i o wolontariacie na rok 2021w § 5 określił zakres i formy współpracy: 

1. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się w formach finansowych 

i pozafinansowych. 

2. Współpraca finansowa może odbywać się poprzez: 

a. powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji,  

b. wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji.  

3. Współpraca pozafinansowa polega na: 

a. konsultowaniu z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  

b. wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności,  

c. organizacji szkoleń i konferencji,  

d. pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy,  

e. doradzaniu i współpracy przy pozyskiwaniu przez organizację środków 

finansowych z innych źródeł,  

f. pomocy merytorycznej,  

g. obejmowaniu patronatem Wójta Gminy Lubrza inicjatyw realizowanych przez 

organizację, 

h. nieodpłatnym udostępnianiu, w miarę możliwości, pomieszczeń lub sprzętu. 

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci wspierania                            

realizacji zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Na rok 2021 Gmina Lubrza ogłosiła dwa otwarte konkursy ofert obejmujące zadania 

w następujących zakresach: 

1. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym: 

a. opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, 
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2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: 

a. organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w 

zawodach, turniejach, rozgrywkach. 

 

W konkursach tych na 2021 rok organizacje pozarządowe złożyły łącznie 2 oferty, na które 

po ich ocenie zostały podpisane umowy o dofinansowanie. 

 

Lp. Nazwa konkursu Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Rodzaj 

umowy 

1 Pomoc społeczna, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób 

1 1 Wsparcie 

2 Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

1 1 Wsparcie 

 

W drodze przeprowadzonych otwartych konkursów ofert Gmina Lubrza przyznała 

organizacjom pozarządowym 85 000,00 zł na realizację zadań zrealizowanych na łączną 

kwotę 153 699,72 zł. 

W roku 2021 organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Lubrza nie złożyły 

żadnych wniosków o realizację zadań publicznych z pominięciem konkursów ofert oraz nie 

realizowały inicjatyw objętych patronatem Wójta Gminy Lubrza. 
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ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE W ROKU 2021 

 

 Organizacja Kwota 

przyznana 

organizacjom 

Kwota 

wykorzystana 

przez 

organizacje 

Łączna 

wartość 

zadania 

Kwota 

zwrotu 

Pomoc społeczna 

Caritas 

Diecezji 

Opolskiej 

25 000,00 25 000,00 73 604,00 0,00 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Gminne 

Zrzeszenie 

„Ludowe 

Zespoły 

Sportowe” w 

Lubrzy 

60 000,00 60 000,00 80 095,42 0,00 

Łącznie 85 000,00 85 000,00 153 699,42 0,00 

 

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM 

 

W roku 2021 organizacje pozarządowe otrzymały od Gminy Lubrza wsparcie na 

różnych polach działalności poszczególnych stowarzyszeń między innymi pomoc 

w codziennym funkcjonowaniu organizacji polegającą na użyczaniu budynków wraz 

z wyposażeniem, sal i pomieszczeń należący do Gminy. Na stronach Biuletynu Informacji 

Publicznej oraz Gminy Lubrza w zakładce dedykowanej organizacjom pozarządowym 

zamieszczane były ważne informacje dotyczące ich działalności, między innymi współpracy     

i otwartych konkursów ofert. 

 

KONSULTACJE UCHWAŁ W ROKU 2021 

 

Na podstawie uchwały nr IX/82/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 
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ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. 

Woj. Opolskiego z 2011 r., Nr 154, poz. 1976) w roku 2021 przeprowadzono konsultację 

projektu uchwały: 

 

Lp. Uchwała 

1 Uchwała Nr XXXIII/243/2021 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 

 

W terminie prowadzenia konsultacji nie wpłynął żaden wniosek od organizacji 

pozarządowej w sprawie zmian do proponowanego projektu uchwały. Projekt uchwały został 

poddany pod obrady Rady Gminy Lubrza. 

 

 

 

         Wójt Gminy 

                        Mariusz Kozaczek 


