
 

 

 

 
Gmina Dobrzeń Wielki 

Sesja Rady Gminy 26.05.2022 r. 

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki  

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 za rok 2021”.  

 

 

Zgodnie z zapisami 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.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany 

jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok poprzedni.  

Rada Gminy Dobrzeń Wielki Uchwałą Nr XXIV/170/2020 z dnia 26 listopada  

2020 r. przyjęła „Roczny program współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2021 r.”, określający kierunki oraz formy współdziałania samorządu  

z wymienionymi organizacjami. Projekt programu współpracy został skonsultowany  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy  

w terminie 5-13 listopada 2020 r. poprzez zamieszczenie dnia 05.11.2020 r. projektu 

aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu, a także przesłanie 

dnia 05.11.2020 r. pocztą elektroniczną przedstawicielom jednostek pożytku 

publicznego i organizacjom pozarządowym. W konsultacjach nie wzięła udziału 

żadna organizacja pożytku publicznego działająca na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

Współpraca Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. odbywała się 

na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności oraz 

uczciwej konkurencji i jawności. Polegała ona na wspólnym określaniu potrzeb 

społecznych i sposobów ich zaspokajania, udzielaniu wsparcia finansowego w trybie 

otwartych konkursów ofert, wspólnym konsultowaniu z organizacjami aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

z wykorzystaniem zasady dialogu społecznego, bieżącej wymiany i przekazywaniu 

informacji, która odbywała się poprzez publikację na stronie internetowej Gminy oraz 

drogą elektroniczną. 



Działania Gminy, pomimo trwającej pandemii, nakierowane były w szczególności na 

tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, a także prowadzenie 

działań na rzecz mieszkańców. 

 

 

Priorytetowe zadania programu w 2021 r. obejmowały: 

1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:  

 świadczenie usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania – osobom 

starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym (w przypadku kwarantanny 

pacjenta, pielęgniarki świadczyły usługi w postaci teleporad), 

 rehabilitacja lecznicza i społeczna, 

 usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez udostępnianie 

sprzętu rehabilitacyjnego i służącego do pielęgnacji, 

 wspieranie osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 

organizowanie pomocy, prowadzenie poradnictwa dla tych rodzin, 

 organizowanie głównie online różnorodnych form edukacji społecznej dzieci  

i młodzieży z rodzin zagrożonych, 

 pomaganie osobom starszym, schorowanym w zakresie funkcjonowania  

w życiu codziennym, 

 wspieranie rodziny jako podstawowej komórki społecznej; 

2) naukę, edukację, oświatę i wychowanie: 

 dalszy rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej, 

 organizacja nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych, 

 prowadzenie zajęć online i realizacja programów o charakterze profilaktyki 

alkoholowej i narkomanii, 

 rozwój szkolnictwa zawodowego, 

 promocja i wsparcie działań zwiększających edukację obywatelską; 

3) ochronę i promocję zdrowia: 

 rozpowszechnianie wśród społeczeństwa informacji dot. zapobiegania Sars-

CoV-2 oraz szczepień przeciwko wirusowi, 

 realizacja zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 

2021 r.; 

4) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji: 

 upowszechnianie i popularyzacja lokalnej twórczości oraz walorów gminy, 

 wspieranie działań promujących gminę; 

5) działalność w zakresie ochrony wielokulturowości: 

 realizacja zadań służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości 

mniejszości narodowej oraz śląskiej tradycji regionalnej; 

 

 



6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

 upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzięki klubom sportowym Gminy 

Dobrzeń Wielki (zadania realizowane z dostosowaniem zajęć do warunków 

pandemii koronawirusa); 

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki w czasie 

pandemii; 

8) inicjatywy w obszarze rozwoju i odnowy wsi: 

 wspieranie działań odnowy wsi oraz promocję wsi i społeczności wiejskiej, 

 wspieranie działań w zakresie cyfryzacji usług publicznych; 

9) aktywizację społeczną seniorów: 

 poprawa jakości życia seniorów. 

 

Pozafinansowe formy współpracy 

Gmina Dobrzeń Wielki realizowała Program Współpracy w 2021 r. również poprzez 

stosowanie pozafinansowych form współpracy, w szczególności dotyczących sfer: 

1) informacyjnej, poprzez: 

 przyjmowanie wniosków budżetowych w zakresie zapotrzebowania na środki 

publiczne uwzględniające potrzeby organizacji pozarządowych, 

 informowanie o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych, 

 przeprowadzenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy, 

 bieżące informowanie o: projektach, konkursach, szkoleniach, konferencjach, 

webinariach on-line; 

2) organizacyjnej, poprzez: 

 udostępnianie sal wiejskich, lokali gminnych, boisk i sal sportowych wraz  

ze sprzętem audiowizualnym i nagłaśniającym oraz sportowym w celu 

prowadzenia działalności statutowej organizacji, 

 podpisanie umów najmu pomieszczeń mieszczących się na terenie gminy 

Dobrzeń Wielki. 

 

Wysokość środków na realizację zadań publicznych objętych programem 

współpracy na 2021 r. zaplanowano w wysokości 550 000,00 zł; wykonano w tej 

samej kwocie tj. 550 000,00 zł,  w tym dotacje udzielone na podstawie: 

 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: 150 000,00 zł,  

 ustawy o sporcie: 400 000,00 zł. 

Finansowe wsparcie organizacji pozarządowych zgodnie z założeniami programu 

odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, które ogłaszane były  

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki oraz na 

tablicy ogłoszeń. W ogłoszeniu zawarte były informacje o tym, jakie dokumenty 

należało przedłożyć, aby oferta spełniła wymogi i mogła być rozpatrywana przez 

komisję konkursową, termin składania ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy 

wyborze ofert i przyznaniu dotacji. 



Tabela stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania przedstawia 

analizę finansową Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. 

 

W roku 2021 kontynuowana była współpraca ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 

Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim poprzez: 

 zaproszenie na spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie 

warsztatów refleksyjnych, 

 zaproszenie na szkolenie online w związku z ogłoszeniem naborów  

nr 24/2021 – „Zwiększenie konkurencyjności firm” i nr 25/2021 – „Wsparcie dla 

podejmowania działalności gospodarczej”, 

 zaproszenie do uczestnictwa w projekcie pn. „Stobrawska Ziemia bez 

odpadów” polegającym na edukacji i integracji poprzez organizację zajęć 

warsztatowych, 

 zaproszenie do uczestnictwa w projekcie pn. „Ekologia na co dzień” 

polegającym na edukacji w zakresie ochrony środowiska poprzez 

zorganizowanie imprezy edukacyjno-integracyjnej, 

 zaproszenie do udziału w projekcie E-bazar mającym na celu ograniczenie 

marnowania żywności. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


