
                                                                                           

SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

GMINY JORDANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
W ROKU 2020r.

Jordanów, dnia 17 luty 2021r.
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I. WPROWADZENIE

Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  należy do zadań własnych  gminy określonych
w art.  7 ust.  1 pkt  19 i  art.  9  ust.  1  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym
(Dz.U.2020.713 tj. z póz. zm.), zaś art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.U.2020.1050.t.j.  z  póz.  zm.)  nakłada  na  organ
stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  obowiązek  uchwalania  rocznego  programu
współpracy z  organizacjami  pozarządowymi.  Program ten  jest  wyrazem polityki  władz  Gminy
wobec  organizacji  pozarządowych  i  innych  podmiotów  prowadzących  działalność  pożytku
publicznego, polityki zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania na
zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

1. Ilekroć w tekście jest mowa o:
1)  ustawie  –  rozumie  się  przez  to  ustawę  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1050 t.j. z późn. zm.) 
2) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
3) zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy,
4)  programie  –  rozumie  się  przez  to:  „Program współpracy Gminy Jordanów z  organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.”
5) gminie – rozumie się przez to Gminę Jordanów,
6) dotacji – rozumie się przez to dotację określoną w art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych ( Dz.U.2019.869 tj. z pózn. zm.),

2.  Współpraca  Gminy  Jordanów  z  sektorem  pozarządowym  w  roku  2020  odbywała  się  na
podstawie: 

1) ustawy z dnia  24 kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie
(Dz.U.2020.1050 t.j. z pózn. zm.)

2) ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2021.183 tj. z pózn. zm.)
3) uchwały Nr  XI/114/2019  Rady Gminy Jordanów z  dnia  28  listopada  2019r.  w sprawie

uchwalenia  „Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Jordanów  z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” 

4) Rozporządzenie  Przewodniczącego  Komitetu  Do  Spraw  Pożytku  Publicznego  z  dnia  
24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji  zadań publicznych  oraz  wzorów sprawozdań  z  wykonania  tych  zadań.  (Dz.U.
2018.2057 t.j. z późn. zm.)

II. GŁÓWNE  OBSZARY  WSPÓŁPRACY  Z  ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI 

Działalność  organizacji  pozarządowych  oraz  innych  podmiotów  prowadzących  działalność
pożytku  publicznego  jest  kluczowym  elementem  zmierzającym  do  określenia,  a  następnie
zaspokojenia  zbiorowych  potrzeb  mieszkańców.  Jest  narzędziem  wykorzystującym  znajomość
potrzeb  danego  środowiska,  które  sprzyja  zwiększeniu  aktywności  i  spójności  społeczności
lokalnej. Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem
działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju społeczności, zrzeszają
najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli. Organizacje podejmują
działania dla dobra mieszkańców oraz integrują i aktywizują społeczność, uzupełniając działania
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podejmowane w tym względzie przez lokalny samorząd. 
W związku z  powyższym głównymi  obszarami  działalności  organizacji  działających na  terenie
Gminy Jordanów w roku 2020r., były następujące działania:

1 w sferze kultury fizycznej: 
a) realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, 
b) organizacja zawodów sportowych lub uczestnictwo w tych zawodach,
c) współorganizacja  imprez  sportowych,  sportowo  –  rekreacyjnych,  zwłaszcza  dla

dzieci i młodzieży
2 w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

a) zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków i innych środków odurzających,

b)  prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej, 
c) organizacja czasu wolnego dla młodzieży, 
d) organizacja i prowadzeni zajęć sportowych

3 w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
a) transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych.

      4   w sferze kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
      a) wspieranie i upowszechnianie lokalnych inicjatyw kulturalnych;
      b) ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego i tradycji ludowych;
      c) realizowanie zadań o charakterze edukacyjnym i artystycznym.

III.  FORMY WSPÓŁPRACY 

Realizując  Program współpracy z  organizacjami  pozarządowymi  w roku 2020r.  władze  Gminy
współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez:

1. pozafinansowe formy współpracy:
a) konsultacje i wsparcie merytoryczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

podczas, sporządzania ofert, sprawozdań, rozliczeń, harmonogramów itp. 
b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie

w celu zharmonizowania tych kierunków,
c) promocja  działalności  organizacji  pozarządowych  (m.in.  poprzez  zamieszczanie

informacji o podejmowanych inicjatywach na stronie internetowej Urzędu, tablicach
ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej),

d) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego- w dniach od
26.09.2019r.  – 03.10.2019r. poddano konsultacjom projekt „Programu współpracy
Gminy  Jordanów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,

e) nieodpłatne udostępnianie lokalu i sprzętu,
f) wsparcie  organizacji  pożytku  publicznego  w  projekcie  „Wspieraj  lokalnie”,  

w ramach którego podatnicy mogą, przekazać 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego z Gminy Jordanów. W ramach
projektu Gmina Jordanów otrzymała dostosowany do naszych potrzeb innowacyjny
program do rozliczania podatników – Piax.pl, który został umieszczony na stronie
gminy Jordanów www.gmina-jordanow.pl. W systemie znajduje się herb gminy, opis
korzyści wynikających ze wsparcia lokalnego samorządu, a także lista OPP z terenu
Gminy Jordanów, na które można przekazać swój 1 % podatku.
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2. finansowe formy współpracy.
W  ramach  finansowych  form  współpracy,  Gmina  Jordanów  w  roku  2020r.  przekazała

organizacjom  pozarządowym  kwotę  146 040,99zł  (słownie:  sto  czterdzieści  sześć  tysięcy
czterdzieści  złotych  99/100). Dzięki  przekazanym  środkom  finansowym  zrealizowano  wiele
wartościowych  przedsięwzięć.  Beneficjentami  tych  korzyści  były  przede  wszystkim  dzieci,
młodzież, ale też osoby dorosłe z różnych środowisk.

Poniższej  zostały  przedstawione  zadania  i  kwoty  dotacji  udzielone  organizacjom
pozarządowym w ramach Programu współpracy z Gminą Jordanów w roku 2020r.
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                            Otwarty Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie kultury fizycznej 

Ilość
konkursów

Ilość ofert w
konkursach

Liczba zawartych
umów w konkursie

Organizacja realizująca
zadanie

Tytuł zadania Kwota
przyznanej

dotacji

1 6 6

Klub Sportowy UNIA   
Naprawa

„Szkolenia i rozgrywki ligowe – piłka nożna i tenis stołowy” 30 000,00 zł

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Naprawie

„Warsztaty taneczno – sportowe dla dzieci i młodzieży z 
Gminy Jordanów”

3 000,00 zł

Gminny Klub 
Sportowy „ŚWIT” w 
Osielcu

„Szkolenie, treningi zawodników piłki nożnej, udział w 
zawodach sportowych realizowanych przez GKS ŚWIT 
w Osielcu działającego na terenie Gminy Jordanów w 
2020r”

30 000,00 zł

Motocross Team 
Rapacz

„ Akademia Motocrossu” 6 000,00 zł

Stowarzyszenie 
Śleboda

„Gminny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży o Puchar
Wójta gminy Jordanów”

5 748,54 zł

ZHP Chorągiew 
Krakowska – Hufiec 
Jordanów

„Magiczny event Harcerski – Być jak Herkules” 2 500,00 zł

Razem dofinansowanie zadań                                                                                                                                                                            77 248,54zł
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             Otwarty Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
                            w szczególności: transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Ilość
konkursów

Ilość  ofert w
konkursach

Liczba zawartych umów
w konkursach

Organizacja realizująca
zadanie

Tytuł zadania Kwota
przyznanej

dotacji

2 2 2

  Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich 
„Niezłe Ziółka”

„Dożynki-święto plonów o tradycji wsi polskiej” 2 500,00zł

Koło Gospodyń Wiejskich
w Osielcu „Osielczanki”

„Potrawy naszych babć” 2 490,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich
w Łętowni „Przebojowe 
Łętowniaki”

„Od ziarenka do bochenka – jak powstaje chleb” 2 500,00 zł

Goło Gospodyń Wiesjkich
W Naprawie „Jarzębinki”

„Kolorowe dekoracje z bibuły” 2 500,00 zł

Razem dofinansowanie zadań                                                                                                                                                                             9 990,00zł
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             Otwarty Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie kultury sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Jordanów w roku 2020

Ilość
konkursów

Ilość  ofert w
konkursach

Liczba zawartych umów
w konkursach

Organizacja realizująca
zadanie

Tytuł zadania Kwota
przyznanej

dotacji

1 4 4

  Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w 
Zawoi

Transport i opieka w trakcie przewozu dzieci 
niepełnosprawnych na trasie dom-Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w 
Juszczynie w celu spełnienia obowiązku szkolnego

13 852,45

Razem dofinansowanie zadań                                                                                                                                                                              13 852,45

 Otwarty Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Ilość
konkursów

Ilość ofert w
konkursach

Liczba zawartych umów Organizacja realizująca
zadanie

Tytuł zadania Kwota
przyznanej

dotacji

1 12 12

  Uwagi: Stowarzyszenie 
Trzeźwości „DOM”

„Udzielenie pomocy i wsparcia osobom 
uzależnionym, współuzależnionym i ich rodzinom 
z terenu Gminy Jordanów”

8 000,00 zł

Klub Sportowy „Unia” 
Naprawa

„Treningi i rozgrywki ligowe prowadzone przez KS
UNIA Naprawa”

10 000,00 zł

Gminny Klub Sportowy 
„ŚWIT” w Osielcu

„ Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych 
organizowanych przez GKS „Świt” w Osielcu 
działającego na terenie Gminy Jordanów w 

10 000,00 zł
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zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu 
poprzez udział w zawodach sportowych, 
szkoleniach oraz treningach zawodników piłki 
nożnej w roku 2020”   

Stowarzyszenie Śleboda „Warsztaty tańców integracyjnych i etnicznych” 750,00 zł

Stowarzyszenie 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Osielcu

„Bezpieczna forma aktywności społęcznej“ 1 800,00 zł

Stowarzyszenie 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Toporzysku

„Muzyczne spotkania” 1 800,00 zł

Stowarzyszenie 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Łętowni

„Kuźnia młodych talentów” 1 800,00 zł

Stowarzyszenie 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Naprawie

„Rozwój orkiestry w oparciu o warsztaty 
muzyczne”

1 800,00 zł

Motocross Team Rapacz „Trening czyni mistrza” 5 000,00 zł

Razem dofinansowanie zadań                                                                                                                                                                           40 950,00zł

8



Zgodnie  z  artykułem  19a.  Ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie
(Dz.U.2019.688 t.j. z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając
celowość realizacji zadania, może zlecić organizacji pozarządowej i podmiotom wymienionym w
art.  3.  ust.  4  ustawy realizację  zadania  publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z
pominięciem otwartego konkursu ofert, po spełnieniu określonych warunków. 

W  roku  2020  zlecono  realizację  jednego  zadania  w  trybie  pozakonkursowym  -  tak
zwanych „małych grantów”. 

Przekazana kwota dotacji wyniosła 4 000,00 zł, tj.: 
 Stowarzyszenie Chór Kameralny „Vox Altisona”–  na realizację zadania pn. „Vox Altisono 

z Dobrą Nowiną – koncert pieśni bożonarodzeniowych”

Sporz. K. Pudo
Jordanów dnia 17.02.2021r.
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