
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łaziska z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w 2020 roku.

Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
przedkładam Radzie  Gminy Łaziska sprawozdanie z realizacji  zadań w 2020 r.  programu
współpracy  Gminy  Łaziska  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rada Gminy Łaziska uchwałą nr XII/73/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.  przyjęła
Programu  współpracy  Gminy  Łaziska  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2020.

Wspomniany wyżej Program uchwalany jest na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) i jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości
i dialogu społecznego. Głównym jego celem jest wdrażanie zasady partycypacji społecznej i
rozwijania współpracy pomiędzy samorządem Gminy oraz  organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z poźn. zm.),
ukierunkowanej na rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz zapewniającej
efektywne  wykonywanie  zadań  publicznych  Gminy,  poprawa  jakości  życia  mieszkańców
Gminy  oraz  wzmocnienie  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego  poprzez  budowanie
partnerstwa między samorządem i sektorem pozarządowym.
Cele szczegółowe Programu obejmują:
1) umożliwienie  szerokiego udziału  mieszkańców Gminy w różnych formach aktywności

społecznej,
2) współtworzenie  kultury  fizycznej  i  zagospodarowanie  wolnego  czasu  mieszkańców

Gminy,
3) zapewnienie  optymalnych  warunków  rozwoju  fizycznego  i  poznawczego  oraz

bezpieczeństwa dzieci i stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia,
4) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia,
5) promocję i popularyzację własną Gminy i regionu,
6) aktywizację i integrację społeczną mieszkańców poszczególnych wsi na terenie Gminy.
7) organizację imprez  kulturalnych dla mieszkańców wsi oraz edukacja kulturalna dzieci i

młodzieży.

Zgodnie  z  zapisami  Programu  Gmina  Łaziska  podejmuje  współpracę  z  organizacjami  w
formie współpracy finansowej i pozafinansowej:
1. Współpraca  finansowa następuje  poprzez  zlecenie  realizacji  zadań  publicznych  na

zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku



publicznego  i  o  wolontariacie w  formie  powierzenia  organizacji  wykonywania  zadań
publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

2. Współpraca pozafinansowa następuje poprzez:
1) wzajemne  informowanie  się  o  planowanych  kierunkach  działalności  przez  organy

Gminy i organizacje,
2) konsultowanie  z  organizacjami  projektów  aktów  normatywnych  w  dziedzinach

dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z

przedstawicieli organizacji i organów Gminy, 
4) udostępnianie lokali i obiektów sportowych oraz niezbędnego sprzętu w celu realizacji

zadań publicznych przez organizacje.

Zakres  przedmiotowy  współpracy  Gminy  z  organizacjami  obejmuje  realizację  zadań
publicznych  w zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  oraz  działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Współpraca  powinna  odbywać  się  na  zasadach  pomocniczości,  suwerenności  stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 
W ramach realizacji zadań określonych w Programie ogłoszono w 2020 roku dwa konkursy
ofert:

1) jeden w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) jeden w zakresie wspomagania działalności wspólnot i społeczności lokalnych.

I. W wyniku  konkursu ofert  w zakresie  wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej
dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „FALA” Piotrawin z siedzibą w Głodnie 17
otrzymał  dotacje  w  wysokości  18  500  zł  na  zadanie  „Upowszechnianie  kultury
fizycznej  i  sportu  w zakresie  sekcji  tenisa  stołowego” z  tego  wykorzystał  kwotę
18 500 zł. Wartość wolontariatu  i wkładu rzeczowego  oceniono na  10 958 zł w tym:
wkład  rzeczowy   8  358  zł,  wolontariat  2 600  zł.  W ramach  tego  zadania  Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy „ FALA” Piotrawin z siedzibą w Głodnie 17:
1) współuczestniczył  przy  organizacji  Indywidualnych  i  Drużynowych  Mistrzostw

Gminy  Łaziska w Tenisie Stołowym dla uczniów szkół podstawowych,
2) zakupił sprzęt sportowy o wartości  6 044,00 zł.,  
3) Zarząd Klubu organizował treningi tenisa stołowego trzy razy w tygodniu w okresie

od  lutego  do  grudnia  2020  r.,  za  wyjątkiem  przerwy  spowodowanej  epidemią
COVID-19, dla seniorów, młodzików i juniorów, 

4) zawodniczki  Klubu  uczestniczyły  w  rozgrywkach  II  Ligi  Kobiet  w  Tenisie
Stołowym, zaś wszyscy zawodnicy Klubu wzięli udział w  wojewódzkich turniejach
klasyfikacyjnych w tenisie stołowym w kategoriach: żak, młodzik,  kadet junior i
senior.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020 złożone zostało terminowo. 
Zakładane cele przedstawione w ofercie  zostały osiągnięte.



2. Gminny Klub Sportowy „Wodniak” w Piotrawinie - Łaziskach uzyskał dotację w
wysokości 39 000 zł.  na zadanie publiczne „Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu  w  2020  roku  –  z  wyłączeniem  dyscypliny  sportowej  -  sekcja  tenisa
stołowego”,  z  tego  wykorzystał   kwotę  38  782,46  zł.  Wkład  wolontariatu  został
określony  w  sprawozdaniu  finansowym  na   kwotę  12 240,00  zł.  Zwrócono  nie
wykorzystaną dotację w kwocie 217,54 zł.
W ramach realizacji zadania: 
1) Zawodnicy  klubu  z drużyny seniorów rozegrali 15 meczów w rundzie jesiennej

rozgrywek mistrzowskich  piłki nożnej  w kl. A. Runda wiosenna została odwołana
z  powodu  pandemii  COVID-19.  Drużyna  seniorów  rozegrała  też  16  meczy
sparingowych;

2) Zarząd  Klubu  zorganizował  jedną  imprezę  rekreacyjno  -  sportową  integrującą
mieszkańców gminy;

3) Treningi seniorów odbywały się dwa razy w tygodniu w okresie od 1 marca do 31
grudnia 2020 roku w hali sportowej przy SP w Łaziskach i na Orliku.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe  za rok 2020 złożone zostało terminowo.
Zakładane cele przedstawione w ofercie  zostały osiągnięte.

3. Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Łaziska,  Łaziska 79  otrzymał dotację w
wysokości  13 000 zł. na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu  w  2020  roku  –  z  wyłączeniem  dyscypliny  sportowej  -  sekcja  tenisa
stołowego”. Klub  wykorzystał  13  000  zł  dotacji.  Wkład  rzeczowy  oceniono  w
sprawozdaniu   na  5 293,50  zł.   Jest  to  klub  sportowy zajmujący  się  najmłodszymi
dziećmi. W ramach realizowanie zadania UKS „Orzeł” :

1) zorganizował zawody sportowe dla swoich zawodników, 
2) opłacił sędziów zawodów, ubezpieczenie, 
3) zakupił sprzęt sportowy   
4) opłacił transport na zawody sportowe. 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe  za rok 2020 złożone zostało terminowo.
Zakładane cele przedstawione w ofercie  zostały osiągnięte.

II. W wyniku  konkursu ofert  w zakresie wspomagania działalności wspólnot i społeczności
lokalnych dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia:

1. Stowarzyszenie  Kobiet „ Łaziszczanki” z siedzibą Łaziska 24  uzyskało  dotację w
wysokości 4 700 zł  na zadanie – „Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności
lokalnych  w 2020 r.”   pod tytułem  „Integracja  KGW przez  wspólne działanie”.
Stowarzyszenie  wykorzystało  4 700  zł.  dotacji.  Wkład   osobowy  został  określony  w
sprawozdaniu  finansowym na  kwotę 900,00 zł.
W ramach tego zadania zorganizowano 4 twórcze warsztaty kulinarne mające na celu
integrację  społeczną  i  budowanie  więzi  pomiędzy  Kołami  Gospodyń.  Każdy warsztat
prowadzony był  przez profesjonalnego kucharza i koncentrował się na innym temacie.
Były to spotkania dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy
Łaziska. W całym działaniu udział wzięło 67 pań. 

       Cele zakładane w ofercie zostały zrealizowane.



       Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020 złożone zostało terminowo.

2. Stowarzyszenie  „Pod Dębem” z siedzibą w Kolonii Łaziska 44 uzyskało dotację w
wysokości 4 900 zł  na zadanie – „Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności
lokalnych w 2020 r.” - „Szanty i ryby w Kolonii”. Ze względu na panującą pandemię
COVID -19 i charakter wnioskowanego przedsięwzięcia nie udało się zrealizować założeń
wniosku. W związku z powyższym wszystkie środki zostały zwrócone.

    
W 2020 roku Gmina Łaziska podpisała trzy umowy z organizacjami pozarządowymi na

sfinansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz
dwie w zakresie wspomagania działalności wspólnot i społeczności lokalnych.

Podpisano umowy ze stowarzyszeniami na dotację w formie powierzenia na łączną kwotę
80 100,00  zł. Rzeczywista wielkość kosztów poniesiona przez stowarzyszenia z otrzymanych
dotacji wyniosła  74 982,46 zł. Kwota 2,20 zł stanowią odsetki bankowe.
Informacje o konkursach, uchwałach i zarządzeniach dostępne na stronie internetowej gminy.

Sporządziła  I.P.
Łaziska dnia 19. 04. 2021 r.


