
 

Załącznik  

do pisma OKR.033.11.2022 

z dnia 22.02.2022 r. 

 

 

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 2021 rok” 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wodynie 

 



 

 

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 (t.j. Dz. U.                    

z 2020 r. poz. 1057 z późn. 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 2021 rok” został przyjęty Uchwałą Nr XXI/168/20 

Rady Gminy Wodynie z dnia 30 października 2020 r. Program został poprzedzony 

konsultacjami społecznymi.  

 

II. Formy współpracy  

 

Współpraca Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku miała 

charakter finansowy i pozafinansowy. 

 

A. 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, zaplanowana została kwota 63.000,00 złotych. 

Współpraca finansowa odbywała się w postaci wsparcia wykonania zadań publicznych 

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Trybem zlecania organizacjom 

pozarządowym realizacji zadań publicznych był otwarty konkurs ofert.  

Zarządzeniem nr 6/2021 Wójta Gminy Wodynie z dnia 27 stycznia 2021 r. ogłoszony 

został otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Gminę Wodynie zadań publicznych w 2021 

roku w obszarach: 

 

Lp. Rodzaj zadania Szczegółowy opis Termin 

realizacji 

Wysokość 

środków (zł) 

1. Kultura, 

sztuka, ochrona 

dóbr kultury i 

dziedzictwa 

narodowego 

a) podtrzymywanie i promocja 

polskiej tradycji narodowej, 

kształtowanie postaw 

patriotycznych, popularyzacja 

wiedzy historycznej; 

b) opieka nad obiektami 

historycznymi, miejscami pamięci 

oraz dbałość o ich najbliższe 

otoczenie; 

1 marca – 

15 grudnia 

2021 

6.000,00 



c) upamiętnienie osób 

zasłużonych. 

2. 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 marca – 

15 grudnia 

2021 

45.000,00 

 
 

3. 

Ekologia i 

ochrona zwierząt 

oraz ochrona 

dziedzictwa 

przyrodniczego 

a) renowacja bocianich gniazd, 

znakowanie bocianów; 

b)prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych o charakterze 

proekologicznym z dziećmi i 

młodzieżą. 

1 marca – 

15 grudnia 

2021 

4.000,00 

 

4. 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom i 

patologiom 

społecznym 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 

o charakterze profilaktycznym z 

dziećmi i młodzieżą.  

1 marca –  

15 grudnia 
2021 

8.000,00 

                     Razem:                                                                             63.000,00      

 

W wyznaczonym terminie, ustalonym na dzień 18.02.2021 r., wpłynęły dwie oferty, które 

zostały poddane ocenie przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Wodynie.  

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

środki na zadania następująco:  

1. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznał dotację 

w wysokości 6.000,00 (słownie: sześć tysięcy) zł dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Wodyńskiej z siedzibą w Wodyniach, ul. Siedlecka 41, 08-117 Wodynie na realizację zadania 

publicznego pn. Wydanie drukiem publikacji Stanisława Śledańskiego pt. „Historia 

placówki AK „Woda” w Wodyniach”. 

2. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przyznał dotację w wysokości 

45.000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) zł dla Stowarzyszenia „Kolektyw Oleśnica”                   

z siedzibą w Oleśnicy, Oleśnica 40, 08-117 Wodynie na realizację zadania publicznego pn. 

Łączy nas piłka 2021!. 

 Wójt Gminy Wodynie unieważnił otwarty konkurs ofert w obszarach: 

a) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,  



b) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

z uwagi na niezłożenie w ramach tych obszarów żadnej oferty.                           

 

 Wnioskowana kwota ofert ogłoszonych w ramach konkursu wynosiła 51.000,00 zł i na taką 

kwotę zawarto umowy z oferentami.  

 Umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych zostały podpisane niezwłocznie po 

rozstrzygnięciu konkursu z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej z siedzibą                                  

w Wodyniach oraz Stowarzyszeniem „Kolektyw Oleśnica” z siedzibą w Oleśnicy.  

 Wszystkie organizacje realizujące zadania w terminie złożyły sprawozdania końcowe. 

Organizacje dokonały zwrotu do budżetu gminy niewykorzystanych środków dotacji                           

w umownych terminach w wysokościach: 

- Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej – 4.600,00 zł, 

- Stowarzyszenie ”Kolektyw Oleśnica” – 40,79 zł. 

 

Z łącznej kwoty wynikającej z rocznego programu współpracy na 2021 r. wynoszącej 

63.000,00 zł wykorzystano kwotę 46.359,21 zł.  

 

B. Współpraca pozafinansowa 

 Gmina Wodynie w 2021 r. wspierała sektor pozarządowy w licznych formach 

pozafinansowych. Pomoc ta obejmowała w szczególności następujące formy: 

− prowadzenie „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, informacja, 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”; 

− udostępnianie lokali na działalność statutową; 

− udostępnianie materiałów, sprzętów i urządzeń na potrzeby organizacji. 

 

III. Osiągnięte rezultaty 

Dzięki zrealizowaniu zadań publicznych osiągnięto między innymi następujące 

rezultaty: 



− 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 2021 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 zadań publicznych należy 

uznać za dobry.  

 

                                                                                                                WÓJT 

/-/ Wojciech Klepacki 

 

 

Sprawozdanie opracowała – Marlena Paczek – Zastępca Wójta Gminy Wodynie 

Wodynie, 22.02.2022 roku  


