SPRAWOZDANIE
z realizacji „Programu współpracy gminy Przelewice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2020”

PRZELEWICE, MAJ 2021 r.

WPROWADZENIE

Podstawowym dokumentem, który określa cele, zasady i

formy współpracy Gminy

Przelewice z organizacjami pozarządowymi jest corocznie uchwalany przez Radę Gminy program
współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. i o działalności pożytku publicznego o wolontariacie.
Podjęcie tej inicjatywy uchwałodawczej wynika z art. 5a ust. 1 cytowanej wyżej ustawy. Program
stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy oraz
organizacjami, które taką współpracę deklarują, a nie mają siedziby na terenie gminy, zgłaszają
jedynie współpracę z samorządem i ją prowadzą.
Prace nad w/w Programem rozpoczęto w 2019 r. m.in. poprzez konsultacje społeczne
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, co było zgodne z zarządzeniem nr 79/2019 Wójta Gminy z dnia 04 września 2019 r.
Konsultacje nad projektem przeprowadzono zgodnie z procedurą przewidzianą w Uchwale nr
XXXIV/313/2010 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Do przedstawionego projektu
nie wniesiono żadnych uwag. „Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” przyjęty został w dniu
22.10.2019r. w formie uchwały nr XI/73/2019 Rady Gminy. Program ten zawiera katalog zadań
określonych w czterech obszarach działania, w ramach których w 2020 r. zlecane były zadania
organizacjom pozarządowym.
Zgodnie z art. 5a ust.3 w/w ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,
nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
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I. Cele Programu
Głównym celem programu jest określenie zasad i obszarów współpracy gminy
z organizacjami, w tym m.in. budowanie partnerstwa i pobudzanie aktywności społecznej.

Cel Programu był realizowany poprzez:
1) zapewnienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom udziału w realizacji zadań
publicznych,
2) wykorzystanie potencjału i możliwości tych organizacji,
3) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku aktywności społecznej m.in.
poprzez pracę społeczną,
4) zabezpieczenie w budżecie Gminy środków na wykonanie zadań zleconych.

II. FORMY I ZASADY WSPÓŁPRACY
Program skierowany był do organizacji pozarządowych, które prowadzą swoją
działalność na terenie naszej gminy lub działają na rzecz jej mieszkańców. Współpraca Gminy
z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. miała charakter finansowy i pozafinansowy.

1. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W 2020 r. finansowa współpraca z sektorem organizacji pozarządowych odbywała się
m.in. w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Polegała ona głównie na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym oraz wspólnej ich realizacji na zasadach partnerstwa i pomocniczości.
W

2020

r.

Program

realizowano

poprzez

przedsięwzięcia

wpisujące

się

w katalog priorytetowych zadań publicznych, w szczególności w zakresie:
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
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2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wsparcie realizacji
programów szkolenia sportowego oraz uczestniczenia w zorganizowanej rywalizacji
sportowej prowadzonej przez właściwe związki sportowe,
3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy
poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych,
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie działań
kształtujących bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym oraz rozwijanie
umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
•

turystyki i krajoznawstwa, w tym prowadzenie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania
turystyki i krajoznawstwa,

•

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:
1) prowadzenie działań artystycznych i kulturalnych skierowanych do mieszkańców,
2) realizacja działań mających na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego wsi,
w tym m.in. tradycji i rękodzielnictwa ludowego,

•

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym
1) realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę walorów krajobrazowych, zieleni
i zadrzewień,
2) prowadzenie działań mających na celu kształtowanie właściwych postaw człowieka
wobec przyrody przez m.in. edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony
zdrowia.

1.1. ZASADY PROCEDOWANIA PRZY ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH
Współpraca finansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi na przestrzeni 2020 r.
realizowana była poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybie
przewidzianym zarządzeniem nr 99/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Zarządzenie to jest
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uszczegółowieniem procedury konkursowej i obowiązywało wszystkich tych, którzy realizowali
zadania ujęte w rocznym programie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
Przedmiotem konkursu było wsparcie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na ich realizację.

1.2. Zlecanie realizacji zadań publicznych
W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych w 2020 r. Wójt
Gminy powołał Komisję konkursową do zaopiniowania ofert, co było zgodne z zarządzeniem
Wójta Gminy nr 112/2019 z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji konkursowej
do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zdań publicznych
w 2020 r. i wprowadzenia regulaminu jej prac. Komisja do oceny w/w ofert zebrała się w dniu
30 grudnia 2019r. i wydała stosowną w tej sprawie opinię. Wójt Gminy, po zapoznaniu się
z opinią Komisji konkursowej, dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych na rok 2020 r., co jest zgodne z zarządzeniem nr 115/2019 z dnia 31 grudnia
2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2020 roku. Łącznie wpłynęło 11 ofert, w tym 11 oferentów otrzymało propozycję otrzymania
dofinansowania na realizację zadań publicznych w 2020 r. na łączną kwotę w wysokości 138.200
zł. W ostateczności po zweryfikowaniu zaktualizowanych kosztorysów i harmonogramów w/w
ofert, które przedłożyli oferenci w styczniu 2020 r. zawarto 11 umów z oferentami na łączną
kwotę w wysokości 138.200 zł.
Wyniki otwartego konkursu ofert i zawartych umów na realizację
zadań publicznych w 2020r.
Lp.

Nazwa organizacji/

Zakres i nazwa zadania

Przyznana kwota

podmiotu

dotacji
(zł)

1.

LKS WICHER Przelewice
74-210 Przelewice

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu obejmujące:

60.000,00

1.1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci i młodzieży.
1.2.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu poprzez wsparcie realizacji programów
szkolenia

sportowego

oraz

uczestniczenia

w
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zorganizowanej rywalizacji sportowej prowadzonej
przez właściwe związki sportowe.
1.3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wśród mieszkańców Gminy poprzez organizację
lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach
sportowych.
2.

Stowarzyszenie Klub
Karate ANTAI ul.
Dąbrowskiego 12a/11,
74-200 Pyrzyce

3.

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu obejmujące:
1.1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Ludowy Zespół Sportowy

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

BŁYSKAWICA w Klukach,

i sportu obejmujące:

74-200 Pyrzyce

2.500,00

44.100,00

1.2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu poprzez wsparcie realizacji programów
szkolenia

sportowego

oraz

uczestniczenia

w

zorganizowanej rywalizacji sportowej prowadzonej
przez właściwe związki sportowe.
4.

Przelewickie
Stowarzyszenie
Edukacyjne
WYROWNAJMY SZANSE,
74-210 Przelewice 95A

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i

10.000,00

sportu obejmujące:
1.3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wśród mieszkańców Gminy poprzez organizację
lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach
sportowych.

5.

Uczniowski Klub
Sportowo-Motoryzacyjny
w Przelewicach, 74-210
Przelewice 95A

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i

10.000,00

sportu obejmujące:
1.4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu poprzez prowadzenie działań kształtujących
bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym oraz
rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

6.

Przelewickie

2. Turystyka i krajoznawstwa obejmująca:

Stowarzyszenie

2.1.Prowadzenie działań na rzecz rozwoju

Edukacyjne

2.100,00

i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

WYROWNAJMY SZANSE,
74-210 Przelewice 95A
7.

Stowarzyszenie Ludzi
Kreatywnych

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

1.800,00

narodowego obejmująca:
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JUTRZENKA, 74-210
Przelewice 76B/4
8.

Stowarzyszenie

3.1. Prowadzenie działań artystycznych i kulturalnych
skierowanych do mieszkańców.
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

Komunalne Centrum

narodowego obejmująca:

Edukacji Ekologicznej

3.2.Realizacja działań mających na celu zachowanie

AGENDA 21

i rozwój dziedzictwa kulturowego wsi, w tym m.in.

Euroregionu

tradycji i rękodzielnictwa ludowego.

1.900,00

Pomerania, 74-210
Przelewice 17
9.

Koło Gospodyń Wiejskich

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

w Ukiernicy, Ukiernica 1,

narodowego obejmująca:

73-115 Dolice

1.800,00

3.2.Realizacja działań mających na celu zachowanie
i rozwój dziedzictwa kulturowego wsi, w tym m.in.
tradycji i rękodzielnictwa ludowego.

10.

Stowarzyszenie BO JAK

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

NIE MY TO KTO, 74-210

narodowego obejmująca:

Przelewice 67D

1.800,00

3.2.Realizacja działań mających na celu zachowanie
i rozwój dziedzictwa kulturowego wsi, w tym m.in.
tradycji i rękodzielnictwa ludowego.

11.

Przelewickie
Stowarzyszenie
Edukacyjne
WYROWNAJMY SZANSE,
74-210 Przelewice 95A

4.Ekologia

i

ochrona

zwierząt

oraz

ochrona

2.200,00

dziedzictwa przyrodniczego obejmująca:
4.2.Prowadzenie

działań

mających

na

celu

kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec
przyrody

przez

m.in.

edukację,

informowanie

i promocję w dziedzinie ochrony przyrody
12.

Razem:

138.200,00

Ogłoszenie wyników konkursu opublikowano na stronie internetowej Gminy
www.przelewice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.przelewice.pl. Treść ogłoszenia
umieszczono również na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. W związku z trwającym
stanem epidemii wywołanym pandemią koronawirusa COVID-19 w okresie sprawozdawczym
dokonano przeanalizowania umów, z podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 r.,
pod kątem możliwości dalszej ich realizacji tj. ewentualnego zawieszenia, przesunięcia lub
odwołania konkretnych zajęć, imprez oraz pozostałych wydarzeń. Po dokonanym rozeznaniu
i przeprowadzonych rozmowach w czterech przypadkach dokonano aneksowania umów,
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a z kolei w jednym - na wniosek Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych „Jutrzenka” - dokonano
rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
Po ostatecznym rozliczeniu ze wszystkimi oferentami dotacji z budżetu Gminy,
przekazanej w/w organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2020 r.
w ramach otwartego konkursu ofert wynika, że na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości
131.099,00 zł i 1.800,00 zł w trybie bezkonkursowym (po rozliczeniu 1.343,85), co daje łącznie
kwotę w wysokości 132.442,85 zł.

1.3. Oferty złożone w trybie pozakonkursowym
W 2020 r. w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19 a, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę złożyło
Stowarzyszenie „BO JAK NIE MY TO KTO” na realizację zadania publicznego z zakresu realizacji
działań mających na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego wsi na kwotę w
wysokości 1.800 zł (po rozliczeniu 1.343,85). Ofertę opublikowano na okres 7 dni w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie www.przelewice.pl, uwag nie zgłoszono. Następnie uznając
celowości realizacji w/w zadania publicznego ze Stowarzyszeniem tym zawarto stosowną
umowę.

POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W ramach realizacji Programu Gmina Przelewice współpracowała z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, nie tylko w sferze finansowej poprzez
zlecanie zadań publicznych, ale również w sferze pozafinansowej.
Pozafinansowe formy współpracy dotyczyły przede wszystkim sfery: informacyjnej,
organizacyjnej i szkoleniowej oraz wsparcia merytorycznego przy ubieganiu się o środki
zewnętrzne przez zainteresowane koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe z terenu
naszej gminy.
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1.1. Sfera informacyjna:
1) udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o innych źródłach finansowania,
pochodzących np. z ogólnopolskich funduszy w ramach programów rządowych i fundacji;
2) promowanie działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej gminy
www.przelewice.pl

1.2. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi:
•

akty prawne konsultowane z organizacjami pozarządowymi:

we wrześniu 2020r. ogłoszono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”. Konsultacje
nad projektem w/w Programu prowadzone były w okresie od dnia 21 września 2020 r. do 12
października

2020

r.

w

formie

udostępnienia

na

stronach

internetowych:

www.bip.przelewice.pl i www.przelewice.pl. Projekt Programu był również dostępny do
wglądu w siedzibie Urzędu (pok. nr B6), a także przesłany drogą elektroniczną organizacjom
z terenu gminy. Informację o podjęciu konsultacji dodatkowo zamieszono na tablicy ogłoszeń
w siedzibie tut. Urzędu. Do przedstawionego projektu nie wniesiono żadnych uwag i w dalszej
kolejności z tym przekazano do podjęcia przez Radę Gminy. Program zaakceptowała Rada
Gminy i przyjęła go w dniu 09 listopada 2020r. w formie uchwały nr XXVIII/141/2020.

1.3. Sfera organizacyjna, szkoleniowa i pozostała:
1) bezpłatne

udostępnianie

obiektów

gminnych

do

realizacji

zadań

publicznych,

w tym pomieszczeń na siedzibę organizacji;
2) współpraca z organizacjami z terenu gminy oraz innymi podmiotami w regionie
wspierającymi organizacje pozarządowe, w tym m.in. z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii
Społecznej dla Regionu Stargardzkiego,

Pracownią Pozarządową w Koszalinie,

Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza” w Barlinku i innymi podmiotami wspierającymi
organizacje i ich oddolne inicjatywy;
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3) spotkania informacyjne i szkoleniowe oraz inne formy wsparcia dla organizacji, realizowane
we współpracy z naszymi partnerami. W roku sprawozdawczym ze względu na pandemię
COVID-19 większość informacji przekazywana była drogą elektroniczną i w formie on-line
poprzez np. webinaria, forum pełnomocników itp. Uczestniczono również w szkoleniach
dotyczących m.in. wdrażania ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;
4) kontynuacja współpracy z animatorem lokalnym Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w
zakresie projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” obejmującego rewitalizowane
miejscowości: Ślazowo, Płońsko i Przywodzie. Przykładowo w styczniu 2020r. zakończono
pierwszy etap realizacji projektu dotyczącego remontu dachu budynku świetlicy w
Przywodziu, przy aktywnej współpracy Gminy Przelewice i operatora, którym było
Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów. Prace remontowe wykonali pracownicy Urzędu
Gminy. Natomiast w lutym 2020r. zakończono drugi etap, który obejmował gruntowny
remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Przywodziu. Wszystkie materiały
niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia kuchni zakupiono w ramach w/w
projektu, a większość prac remontowych wykonali pracownicy Urzędu Gminy. Do wspólnej
realizacji inicjatywy włączyła się również Rada Sołecka wraz z zaangażowanymi
mieszkańcami Przywodzia;
5) w okresie sprawozdawczym dokonano końcowego rozliczenia dotacji z budżetu Gminy,
przekazanej organizacjom pozarządowym, na realizację zadań publicznych w 2019 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami
pozarządowymi na terenie naszej gminy w 2019 r. przedstawiono Radzie Gminy
i zamieszczono na BIP-e;
6) na okres od lipca do listopada 2020r. zawarto umowę-zlecenie na prowadzenie działań na
boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Żukowie w ramach Lokalnego Animatora Spotu. Zgodnie z
zawartą umową na realizację w/w projektu część kosztów pracy animatora zrefundował
nam Operator Krajowy Projektu Lokalny Animator Sportu, którym był Instytut Sportu –
Państwowy Instytut Badawczy;
7) we wrześniu 2020 r. ogłoszono konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy
Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok
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2021”. Konsultacje trwały w okresie od dnia 21 września 2020 r. do 12 października 2020 r.
w

formie

udostępnienia

na

stronach

internetowych:

www.bip.przelewice.pl

i www.przelewice.pl. Projekt Programu był również dostępny do wglądu w siedzibie
Urzędu. Informację o podjęciu konsultacji dodatkowo zamieszono na tablicy ogłoszeń w
siedzibie tut. Urzędu. Do przedstawionego projektu nie wniesiono żadnych uwag i w
związku z tym przekazano projekt w/w uchwały do podjęcia przez Radę Gminy. Program
ten zaakceptowała RG i przyjęła go w dniu 09 listopada 2020r. w formie uchwały nr
XXVIII/141/2020;
8) w miesiącach październik i listopad 2020 r. dokonano odbioru i rozliczenia zadań
realizowanych w zakresie projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, obejmującego
rewitalizowane miejscowości Płońsko i Ślazowo. W czerwcu 2020r. odbyły się spotkania z
przedstawicielami

Stowarzyszenia

„Lider

Pojezierza”

podczas

których

-

przez

zaangażowanych mieszkańców Płońska i Ślazowa - dokonano wyboru do realizacji kolejnych
inicjatyw społecznych. Pierwsze zadanie grupy inicjatywnej mieszkańców Ślazowa pn. „Tu
jest nasze miejsce, tu jest nasz ciasny, ale własny kąt…”, a drugie grupy inicjatywnej
mieszkańców Płońska to „By żyło się lepiej. Kreujemy nasze wspólne miejsce integracji”. Do
wspólnej ich realizacji włączyły się także Rady Sołeckie oraz operator, którym jest
Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów. Projekt w/w współfinansowany był ze środków EFS
w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII;
9) w grudniu 2020r. w formie zarządzenia dla organizacji pozarządowych działających na
terenie naszej gminy ogłoszono otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych na
rok 2021;
10) w okresie sprawozdawczym rozliczano sprawozdania częściowe i końcowe z ofert na
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 r.
Ponadto w okresie sprawozdawczym na stronie www.przelewice.pl na bieżąco
zamieszczano

relacje z bieżących wydarzeń z terenu gminy, a także inne istotne dla

mieszkańców informacje i ogłoszenia. Dodatkowo w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi i radami sołeckimi wspierano także w podejmowanych przez nich,
z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego inicjatywach.
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PODSUMOWANIE
Gmina

Przelewice

realizując

w

2020

r.

roczny

Program

współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielała podmiotom tym
wsparcie finansowe, jak również pozafinansowe. W ramach w/w Programu wspierała zadania
publiczne do wysokości 90% wartości realizacji zadania.
Podsumowując, działania Gminy

w okresie sprawozdawczym nakierowane były na

tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej, a także rekreacyjno-sportowej oraz
na realizowanie innych istotnych inicjatyw na rzecz rozwoju naszej społeczności lokalnej. Jednak
należy zauważyć, że rok 2020 zdominowała pandemia COVID-19, co miało wpływ również na
ograniczenie dotychczasowej aktywności społecznej mieszkańców. Choć był to dla nas
wszystkich trudny czas, ale na miarę naszych możliwości staraliśmy się podejmować wspólne
inicjatywy, które pomogły ten trudny dla nas wszystkich czas przetrwać, w tym m.in. poprzez
włączanie się w tym zakresie w akcje informacyjne o zachowaniu podstawowych zasad
bezpieczeństwa w walce z pandemią, a także szycie i dystrybucji maseczek oraz pakietów
ochronnych dla mieszkańców, a w tym głównie w pierwszej kolejności dla seniorów.
Ponadto w porównaniu z rokiem 2019 można zaobserwować, że współpraca Gminy
z organizacjami pozarządowymi zwiększa się o kolejne podmioty. Dodatkowo warty zauważenia
jest fakt, że organizacje działające na terenie gminy, oprócz środków z budżetu gminnego,
starają się coraz częściej aplikować o środki z zewnętrznych funduszy, co daje szanse na ich
dalszy rozwój i kolejne inicjatywy. Cieszy również fakt, że aktywnością społeczną
zainteresowane są kolejne grupy nieformalne, co pokazuje jak duży potencjał w tym zakresie
jest wśród naszych mieszkańców.
Przelewice, dnia 10.05.2021 r.
Zatwierdził:
Sprawozdanie przygotowała
Anna Garzyńska
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