
SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU

WSPÓŁPRACY GMINY ŻEGOCINA 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

W ROKU 2021

MAJ 2022



 Wstęp

   Organizacje  pozarządowe są ważnym partnerem władz  Gminy Żegocina  stymulującym jego

rozwój.  Powierzenie  organizacjom  pozarządowym  zadań  publicznych  zwiększa  efektywność

i   skuteczność  ich  realizacji.  Roczny program współpracy wyznacza  obszar  zadań publicznych

wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącymi działalność pożytku

publicznego, wyrażającym wolę współpracy w działaniach na rzecz gminy i jego mieszkańców. 

    Program Współpracy Gminy  Żegocina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2021  rok,  został  przyjęty  Uchwałą

Nr  XXIII/175/2020  Rady Gminy Żegocina z  dnia 26 listopada 2020 roku. Wcześniej  projekt

Programu  został  poddany  konsultacjom  z  organizacjami  pozarządowymi  a  informacja  o  tym,

umieszczona została w Biuletynie Informacji  Publicznej,  na stronie internetowej Urzędu Gminy

oraz na tablicy ogłoszeń. 

 Formy współpracy

   W 2021 roku Gmina Żegocina realizowała zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców we

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku  publicznego.  Współpraca  ta  realizowana  była  w  dwóch  formach:  o  charakterze

finansowym i pozafinansowym.

1.  Współpraca pozafinansowa

Współpraca Gminy Żegocina  z  organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego miała charakter pozafinansowy i opierała się m in. na:

• wzajemnym  informowaniu   się  o  planowanych  kierunkach  działalności  i  realizowanych

zadaniach,

• wsparciu  organizacji  pozarządowych  w  ubieganiu  się  o  pozyskiwanie  funduszy  ze  źródeł

zewnętrznych, doradztwo oraz  udzielanie przez podinspektora  ds. współpracy z organizacjami

pozarządowymi pomocy merytorycznej organizacjom,

• przesyłaniu informacji na temat dotacji i pozyskiwaniu środków finansowych   ze źródeł innych,

niż budżet gminy,

• umożliwianiu organizacjom imprez na terenach lub w obiektach należących do gminy.



2. Współpraca finansowa

    Charakter  finansowy  współpracy  gminy   z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań

publicznych   w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji.

       W 2021 roku ogłoszone zostały następujące konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

w zakresie:  

1) turystyka i krajoznawstwo,

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

3)  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej , pielęgnowanie polskości oraz rozwój

świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej. 

         Ponadto do Urzędy Gminy, wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwie oferty które równie 

zostały zaakceptowane i dofinansowane przez Wójta Gminy Żegocina.

W sumie  ogłoszono 3  konkursy  ofert  i  podpisano  7  umów  (  z  tego  2  zostały  rozwiązane)

na realizację zadań publicznych z 6 organizacjami pozarządowymi.

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w 2021 roku na podstawie podpisanych

umów w ramach konkursów oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert wyniosła 50 000,00 zł. 

W 2021 roku gmina Żegociną przystąpiła do projektu  : 

• Program Ogólnopolska Karta Seniora  -   Stowarzyszenie MANKO

• Współpraca MOVES - Biuro Inicjatyw  Społecznych 



Zadania realizowane w Gminie Żegocina w roku 2021

TRYB KONKURSOWY

W 2021 roku w toku realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowym 

przeprowadzono następujące konkursy ofert:

I Otwarty Konkurs Ofert

Turystyka i Krajoznawstwo

Zarządzeniem  Nr UG 0050.3.W. 2021 Wójta Gminy Żegocina z dnia 13 stycznia 2021r został

ogłoszony I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2021r. Konkurs dotyczył

realizacji zadań z zakresu turystyka i krajoznawstwo. W tym obszarze została złożona  1 oferta

na kwotę 3 600,00 zł. W budżecie Gminy Żegocina w 2021 roku na realizację zadań publicznych

z zakresu turystyka  i krajoznawstwo przeznaczono kwotę w wysokości 4 000, 00 zł.

Wykaz podmiotów, które złożyły i otrzymały dofinansowanie do realizacji zadań publicznych
Gminy Żegocina z zakresu turystyka i krajoznawstwo.

L.p Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie Żegocina
„OdNowa”

Questy- wyprawy odkrywców -
Żegocina

3 600,00

W kolejnym etapie przystąpiono do zawarcia umów z realizatorami zadań publicznych. Podpisano

1   umowę  na  realizację  zadań  publicznych.  W dniu  05  maja  2021r.  Stowarzyszenie  Żegocina

„OdNowa”  zwróciło  się  z  prośbą  o   rozwiązanie  umowy  dotyczącej   realizacji  zadania

„Questy- wyprawy odkrywców – Żegocina”.

II Otwarty Konkurs Ofert 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Zarządzeniem Nr  UG.0050.4.W.2021  Wójta  Gminy  Żegocina  z  dnia  13  stycznia  2021r.  został

ogłoszony  II Otwarty Konkurs Ofert  na realizację zadań publicznych, który dotyczył realizacji

zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej . W tym obszarze zostały złożone

2 ofert. Podmioty zawnioskowały o dofinansowanie na łączną kwotę 37 000,00  zł. 

W  budżecie  Gminy  Żegocina   w  2021 roku  na  realizację  zadań  publicznych  z  zakresu

upowszechniana kultury fizycznej , przeznaczono kwotę w wysokości 37 000,00 zł . 



Wykaz podmiotów, które złożyły i otrzymały dofinansowanie do realizacji zadań publicznych
Gminy Żegocina z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej . 

L.p Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Klub Sportowy „Beskid” Żegocina Prowadzenie drużyn
dziecięcych, młodzieżowych

oraz seniorskich w rozrywkach
ligowych

32 500,00

2. Uczniowski Klub Sportowy
„Victoria”

Szkolenie dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo

4 500,00

W kolejnym etapie przystąpiono do zawarcia umów z realizatorami zadań publicznych. Podpisano

w sumie 2 umowy na realizację zadań publicznych. 

III Otwarty Konkurs Ofert  

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej , pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej. 

Zarządzeniem  Nr UG.0050.5.W.2021 r. z dnia 13 stycznia 2021r  Wójta Gminy Żegocina 

został  ogłoszony  III  Otwarty  Konkurs  Ofert   na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie

podtrzymywanie  i  upowszechnianie  tradycji  narodowej  ,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwój

świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku. W tym obszarze zostały złożone

2  oferty . Podmioty zawnioskowały o dofinansowanie na łączną kwotę  9 800,00 zł. 

W  budżecie  Gminy  Żegocina   w  2021 roku  na  realizację  zadań  publicznych  z  zakresu

podtrzymywanie  i  upowszechnianie  tradycji  narodowej  ,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwój

świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku , przeznaczono kwotę w wysokości

15 000,00 zł

Wykaz podmiotów, które złożyły i otrzymały dofinansowanie do realizacji zadań publicznych
Gminy  Żegocina  z  zakresu  podtrzymywanie  i  upowszechnianie  tradycji  narodowej  ,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej. 

L.p Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Żegocińskiej im. Czesława Blajdy

Wydanie ósmego  numeru
„Kroniki Ziemi Żegocińskiej”

3 800,00

2. Koło Gospodyń Łąkta Górna Wydanie książki „Z nurtem
łąkieckich smaków” część 2

  6 000,00



W kolejnym etapie przystąpiono do zawarcia umów z realizatorami zadań publicznych. Podpisano

2    umowy  na  realizację  zadań  publicznych.  W dniu  28.10.2021r.  Koło  Gospodyń  Wiejskich

zwróciło  się   z  prośbą  o   rozwiązanie  umowy  dotyczącej   realizacji  zadania  Wydanie  książki

„Z nurtem łąkieckich smaków” część 2.

  Tryb Małych grantów

W roku 2021 wpłynęły 2  oferty na  realizację zadań publicznych  na podstawie art.  19a

ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  

i wolontariacie  (j.t. Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.).

OFERTA NR 1

Dnia 10 sierpnia  2021r.  do Urzędu Gminy w Żegocina  na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057

z późn. zm.) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Benefis Czesława Pączka

i  XX-lecie  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Ziemi  Żegocińskiej”. Oferta  została  złożona  przez

Stowarzyszenie  Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy.  W  dniu  16 sierpnia  2021

roku  oferta została zamieszczona  na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żegocina ,

w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  w  zakładce  organizacje  pozarządowe  oraz  na  stronie

internetowej  www.zegocina.pl .  W ciągu   7  dni  nie  wpłynęła  żadna  uwaga  dotycząca  oferty.

W związku z powyższym Wójt Gminy Żegocina  uznając celowość realizacji zadania publicznego

i  stwierdzając,  że  nie  zgłoszono  żadnych  uwag  do  oferty  została  zawarta  umowa  o  wsparcie

realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie na jego wykonanie dotacji w kwocie  3 000,00 zł

.

OFERTA NR 2

Dnia  30  listopada   2021  r.  do  Urzędu  Gminy  w  Żegocinie   na  podstawie  art.  19a  ustawy

z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  (t.j.  Dz.  

U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą

„Integracja dzieci i młodzieży poprzez sport  ”.   Oferta została złożona przez Klub Sportowy

Beskid Żegocina, 32-731 Żegocina 316. W dniu 2 grudnia  2021  roku oferta została zamieszczona

na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żegocina , w Biuletynie Informacji Publicznej

w zakładce organizację pozarządowe, oraz na stronie internetowej  www.zegocina.pl .  W ciągu

7  dni   nie  wpłynęła  żadna  uwaga  dotycząca  oferty. W związku   z  powyższym Wójt  Gminy

http://www.zegocina.pl/
http://www.zegocina.pl/


Żegocina   uznając  celowość  realizacji  zadania  publicznego    i  stwierdzając,  że  nie  zgłoszono

żadnych uwag do oferty została zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego poprzez

udzielenie na jego wykonanie dotacji w kwocie  6 200,00 zł.

Pomoc społeczna

1. Projekt „Aktywna Żegocina”

    W 2021 roku kontynuowano projekt „Aktywna Żegocina”.  Trzy letni  projekt  zakończył  się

29.11.2021 roku .  

Celem projektu  było:  aktywizacja  społeczno  -  zawodowa 60  osób  zagrożonych  ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Żegocina. Projekt zakładał większy udział liczbowy

kobiet,  oraz  co  najmniej  10%  udział  osób  niepełnosprawnych.  W  2021  roku  w  projekcie

uczestniczyło 57 osób z tego 26 kontynuowana udział w projekcie od 2018 roku.  W  2021 roku

realizowane były zajęcia  z :

• wsparcia psychologicznego dla dorosłych i małoletnich uczestników projektu

• terapia logopedyczna

• rehabilitacja domowa

• wsparcie psychoterapii

Projekt realizowany przez Fundację Stałego Rozwoju z Nowego Sącza która prowadził  działania

na rzecz uczestników:

• doradztwo zawodowe - 9 uczestników

• pośrednictwo pracy- 7 uczestników 

• trening grupowy „ Gospodarowanie własnym budżetem” - 9 uczestników 

• kurs operatora koparki – 1 uczestnik 

• kurs opiekunki dziecięcej- 2 uczestników

• sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 1 uczestnik

• kurs stylizacji paznokci- 1 uczestnik

• kurs florystyczny – 1 uczestnik

• prawo jazdy- 1 uczestnik 

Ponadto  od  stycznia  2021  roku  odbyła  się  realizacja  staży  zawodowych  dla  7  uczestników.

Natomiast 3 osoby podjęły zatrudnienie. 



Przedmiotem realizacji zadań była również pomoc rodzinom i osobom znajdujących się  w trudnej

sytuacji życiowej i zawodowej poprzez wyrównanie szans na zatrudnienie , poprzez świadczenie

usług aktywnej integracji. Uczestnicy projektu brali udział  w grupowych warsztatach dotyczących

rynku pracy . Otrzymali również stypendia szkoleniowe do odbytych zajęć. Podczas warsztatów

zostały  podniesione  morale  uczestników  ,  motywację  i  chęć  do  pracy  .  W  ramach  zadania

publicznego został zorganizowane również formy wsparcia dla małoletnich uczestników:

➔ Biofeedback- 1 uczestnik

➔ terapia ręki- 1 uczestnik

➔ zajęcia relaksacyjna- 6 uczestników

➔ metoda dobrego startu- 4 uczestników

➔ terapia uzależnienia- 1 uczestnik

Łączna kwoty realizacji zadania w 2021 wyniosła  183 336,98 zł . 

2. Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Żegocinie  podpisał  umowę   na  świadczenie  usług

schronienia  dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest

Gmina Żegocina. 

 

 Podsumowanie

Organizacje  pozarządowe  cechuje  kreatywność  w  działaniu.  Oprócz  działań   które  wpisują  się

w  działania  wieloletnie  organizacji  pozarządowych  co  roku  pojawiają  się  nowe  propozycje

wykonania zadań.  Program Współpracy jest niewątpliwie najważniejszym narzędziem współpracy

samorządu z organizacjami pozarządowymi.  Przedstawiając w nim cele główne, cele szczegółowe,

zasady i formy współpracy, zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji

programu,  sposób  jego  realizacji,  wysokość  środków  planowanych  

na  realizację  programu,  tryb  powoływania  i  zasady  działania  komisji  konkursowych,  sposób

tworzenia  programu  oraz  przebieg  konsultacji,  określamy  ramy  współpracy.

      



W 2021  roku  Gmina  Żegocina  przekazała  wszystkim podmiotom dotacje  w  kwotach  jak

powyżej, na podstawie umów które zostały zawarte zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. Poz.  1057). Środki

przekazane   w ramach dotacji zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób

celowy  i  oszczędny,  wszystkie  uprawnione  podmioty  które  otrzymały  dofinansowanie

realizacji zadań rozliczyły się w terminie, składając stosowne sprawozdanie.

Informacje zawarte w sprawozdaniu dotyczące „Pomocy Społecznej” przygotowano na podstawie 

materiałów przekazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie. 


