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SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY SKAWINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3
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PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 R.”

Skawina, 25 maja 2022 r.

Opracowanie:
Wydział Promocji, Sportu i Współpracy

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi…”

SŁOWNICZEK POJĘĆ:
Ilekroć w tekście jest mowa o:
1)

radzie – rozumie się przez to Radę Miejską w Skawinie,

2)

burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,

3)

gminie – rozumie się przez to Gminę Skawina,

4)

organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.),

5)

urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Skawinie,

6)

mieszkańcach – rozumie się przez to mieszkańców Gminy Skawina,

7)

konsultacjach – rozumie się przez to konsultacje społeczne przeprowadzone na podstawie
zapisów Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r.
zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz
Uchwałą Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy
Skawina”,

8)

radach społecznych – rozumie się przez to ciała opiniodawczo-doradcze powołane zarządzeniem
burmistrza lub uchwałą rady;

9)

ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.);

10)

„Rocznym programie współpracy…” – rozumie się przez to „Roczny program współpracy Gminy
Skawina 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 2021 r.”,
przyjęty Uchwałą Nr XXIV/341/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2020 r.
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1. WPROWADZENIE
Ustawa nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kluczowe znaczenie ma w tej kwestii art. 5a ust. 1 ustawy,
nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania, po
konsultacjach z przedstawicielami sektora pozarządowego przeprowadzonych w sposób określony
w art. 5 ust. 5 ustawy, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Począwszy od 2006 roku rada uchwala „Roczny program współpracy…”, który określa obszary i zasady
oraz formy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, a ponadto zawiera wykaz priorytetowych
zadań stanowiących podstawę dla władz gminy w zakresie dysponowania środkami publicznymi
przeznaczonymi na wsparcie realizacji zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu
gminnego, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Projekt „Rocznego programu współpracy…”
powstał w oparciu o przepisy określone w ustawie, zaś przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali
zaproszeni do zgłaszania swoich uwag w toku konsultacji trwających w dniach 25 sierpnia – 15 września
2020 r. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem
arkusza konsultacyjnego (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście – poprzez złożenie
pisemnych wniosków w siedzibie urzędu). W dniu 18 sierpnia 2020 r. wystosowano również wiadomość
mailową do Przewodniczącej Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z prośbą o wzięcie
udziału przez SRDPP w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu
współpracy…”. Informacja o prowadzeniu konsultacji została zamieszczona na tablicach ogłoszeń
w siedzibie urzędu, stronie internetowej www.gminaskawina.pl, na portalu społecznościowym Facebook,
grupie #miastootwartenaNGO oraz przesłana do przedstawicieli organizacji pozarządowych za pomocą
newslettera. Dodatkową możliwość zgłaszania uwag stanowiły spotkania przedstawicieli burmistrza
z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy.

2. REALIZACJA CELÓW WSPÓŁPRACY
W 2021 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności, zaś podstawowym
celem „Rocznego programu współpracy…” było działanie na rzecz poprawy jakości życia
mieszkańców gminy i budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój dialogu i partnerstwa
pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, mające służyć rozpoznawaniu i zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów
lokalnych. Dla jego realizacji wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich: tworzenie warunków
2
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dla rozwoju oraz profesjonalizacji działalności organizacji pozarządowych, popularyzacja i wzmacnianie
potencjału działań realizowanych przez podmioty zaliczane do sektora pozarządowego, rozwój dialogu
i partnerstwa między przedstawicielami władz samorządowych a organizacjami pozarządowymi, wsparcie
organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, także poprzez możliwość udzielania
pożyczek oraz wsparcia w zakresie zabezpieczenia wkładu własnego.
W „Rocznym programie współpracy…” zaplanowano trzynaście obszarów współpracy z organizacjami
pozarządowymi:
1. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym”,
2. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”,
3. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”,
4. „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej”,
5. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,
6. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”,
7. „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami”,
8. „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”,
9. „Działania prewencyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży”,
10. „Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych”,
11. „Działania na rzecz osób niesamodzielnych”,
12. „Działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności” oraz
13. „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w
zakresie określonym w art. 4 pkt 1–32 ustawy – fundusz wkładu własnego”.
Konkursy ofert na realizację zadań w tych obszarach odbywały się zgodnie z Harmonogramem
otwartych konkursów ofert, określonym w § 18 „Rocznego programu współpracy…”. Władze
samorządowe gminy zastrzegły sobie prawo do ogłoszenia konkursów na realizację w 2021 roku
zadań publicznych, których nie uwzględniono w programie, a wymienione zostały wśród zadań
wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt. 1–33 ustawy oraz należą do katalogu zadań własnych gminy,
określonego w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
2022 poz. 559 z późn. zm.), z zastrzeżeniem możliwości określenia w drodze rozporządzenia przez
Radę Ministrów innych zadań, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy. Wszystkie powyższe działania sprzyjały
nadaniu większego znaczenia inicjatywom obywatelskim z udziałem organizacji pozarządowych
3
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i tworzeniu warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa i dialogu obywatelskiego. Możliwa była
ponadto kontynuacja współpracy z kompetentnymi i sprawnymi podmiotami, realizującymi zadania
publiczne we współpracy z samorządem, a także nawiązanie kontaktów z nowymi partnerami.
Opisywana wyżej współpraca odbywała się w dwóch formach: współpracy o charakterze finansowym
oraz współpracy o charakterze pozafinansowym.
Współpraca o charakterze finansowym polegała na:
1) powierzaniu wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji w trybie otwartego konkursu ofert;
2) wspieraniu realizacji zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert
poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w sposób określony w art. 19a ustawy;
3) możliwości udzielenia pożyczki na realizację na terenie gminy zadań współfinansowanych ze
środków zewnętrznych w formie refundacji, których beneficjentami byli mieszkańcy gminy;
4) finansowaniu lub współfinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych w związku
z realizacją zadań, które uzyskały dofinansowania spoza budżetu gminy.
Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na realizacji działań w obszarach:
1) „informowanie, konsultowanie oraz promowanie działalności organizacji pozarządowych” –
w tym w szczególności poprzez:
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współpracę w zakresie
konsolidacji tych kierunków;
b) prowadzenie zakładki dla organizacji pozarządowych w strukturze portalu internetowego
urzędu oraz prowadzenie grupy tematycznej na portalu społecznościowym;
c) informowanie o działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz mieszkańców
i promowanie tej działalności;
d) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć –
w szczególności poprzez możliwość przygotowywania druków ulotnych, publikacji
w strukturze portali oraz profili internetowych urzędu lub okolicznościowych wydawnictwach
promocyjnych;
e) obejmowanie patronatem burmistrza przedsięwzięć realizowanych przez organizacje
pozarządowe oraz udzielanie rekomendacji podmiotom szeroko współpracującym z gminą;
f) prowadzenie konsultacji kierunków działania władz samorządowych gminy;
4
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g) informowanie o zmianach w przepisach prawa;
h) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej;
i)

współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych;

2) „wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych” – w tym w szczególności poprzez:
a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń i warsztatów podnoszących jakość pracy
organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych;
b) udostępnianie organizacjom pozarządowym w drodze bezprzetargowej lokali z zasobów
gminnych w celu odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom;
c) prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych;
d) zawieranie porozumień z organizacjami pozarządowymi o wspólnej realizacji przedsięwzięć.
Podejmowane działania oraz osiągnięte efekty zaprezentowane zostały szczegółowo w części
„Współpraca w poszczególnych obszarach”.

3. WSPÓŁPRACA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
3.1 WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Współpraca finansowa gminy z organizacjami pozarządowymi realizowana była w formie wspierania
realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert – w obszarach: „Zapewnienie jednego
gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”,
„Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”, „Podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”,
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym”, „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami”, „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego” oraz „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1–32 ustawy – fundusz wkładu własnego”, a także
w trybie „małych grantów” (na podstawie art. 19a ustawy). Dla ujednolicenia trybu postępowania
w zakresie przyznawania dotacji i ułatwienia prawidłowego przygotowania ofert konkursowych we
wszystkich wymienionych wyżej obszarach opracowany został „Regulamin przyznawania dotacji”,
określony w Rozdziale 9 „Rocznego programu współpracy…”.

5

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi…”

6

W „Rocznym programie współpracy…” zaplanowano na jego realizację w 2021 r.:
1. w zakresie otwartych konkursów ofert – 1 120 000,00 zł1;
2. w zakresie udzielania pożyczek dla organizacji – 50 000,00 zł;
3. w zakresie wsparcia konsultacyjno-doradczego na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów
określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, tj. prowadzenia Centrum Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi – 120 000,00 zł.
Łączna wysokość dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
wyniosła 1 132 706,38 zł. Przyznano również jedną pożyczkę w wysokości 50 000,00 zł. Na realizację
działań Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przeznaczono środki finansowe
w wysokości 115 844,10 zł.

W uchwale budżetowej przyjętej 30 grudnia 2020 r. przewidziano na ten cel kwotę 1 201 000,00 zł. Dodatkowo, w uchwale
budżetowej została zaplanowana kwota 646 000,00 zł na dotacje na rzecz ośrodków wsparcia – środki przyznane w otwartym
konkursie ofert rozstrzygniętym w 2019 r.
1
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Alokacja środków w poszczególnych obszarach konkursowych kształtuje się następująco:

3.1.1

„Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” –
przyznano i przekazano 149 999,88 zł

W obszarze „Pomoc społeczna” przekazano środki na wsparcie realizacji zadania pn. „Zapewnienie
jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w łącznej kwocie – 149 999,88 zł. Środki
przekazano w trybie dwóch otwartych konkursów ofert: na wsparcie realizacji zadania publicznego oraz
na powierzenie realizacji zadania publicznego, ogłoszonych 24 listopada 2020 r. na podstawie art. 17,
ust. 1 pkt 3 w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity:
Dz.U. 2020 poz. 1876, z późn. zm.), art. 11, art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz.1057, z późn. zm.), Uchwały nr 140
Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 2018 poz. 1007), §1 Rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057), Uchwały Nr XXIV/341/20 Rady Miejskiej
w Skawinie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy
7
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Skawina 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 2021 r.” oraz w związku z art.
240 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 869).
Informacja o wysokości przyznanych, przekazanych oraz wykorzystanych dotacji:
L.p.

Nazwa podmiotu [zadanie]

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Kwota do
zwrotu

1.

Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Świętych
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie
[Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom
tego pozbawionym]
– wsparcie realizacji zadania

79 999,92 zł

79 999,92 zł

79 537,06 zł

462,86 zł

2.

Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Świętych
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie
[Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom
tego pozbawionym]
– powierzenie realizacji zadania

69 999,96 zł

69 999,96 zł

69 999,93 zł

0,00 zł

149 999,88 zł

149 999,88 zł

149 536,99 zł

462,86 zł

W konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego oprócz środków przekazanych z budżetu
Gminy Skawina w kwocie 13 999,96 zł uwzględniono również środki z dotacji Wojewody Małopolskiego
w łącznej kwocie 56 000,00 zł.
3.1.2

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – przyznano i przekazano 619 906,00 zł

Informacja o wysokości przyznanych, przekazanych oraz wykorzystanych dotacji – kluby piłkarskie:
L.p.

Nazwa podmiotu [zadanie]

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Kwota do
zwrotu

1.

Ludowy Klub Sportowy Rzozovia Rzozów
[Piłka nożna z Rzozovią w 2021 roku]

18 900,00 zł

18 900,00 zł

18 900,00 zł

0,00 zł

2.

Ludowy Klub Sportowy Wiślanie Jaśkowice
[Prowadzenie klubu sportowego Wiślanie Jaśkowice]

19 800,00 zł

19 800,00 zł

19 800,00 zł

0,00 zł

3.

Parafialny Klub Sportowy Cedronka
[Wychowanie przez sport]

16 300,00 zł

16 300,00 zł

16 300,00 zł

0,00 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy Trzebol Wielkie Drogi
[Szkolenie piłkarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w Wielkich Drogach w 2021 roku]

11 800,00 zł

11 800,00 zł

11 800,00 zł

0,00 zł
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5.

Terenowy Klub Sportowy Skawinka Skawina
[Piłka nożna w TKS Skawinka w 2021 r.]

86 700,00 zł

86 700,00 zł

86 700,00 zł

0,00 zł

6.

Parafialny Klub Sportowy Milenium
[Prowadzenie i upowszechnianie zajęć piłki nożnej wśród
dzieci i młodzieży w 2021 r.]

45 700,00 zł

45 700,00 zł

45 700,00 zł

0,00 zł

7.

Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST” Skawina
[Całoroczny cykl szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie
piłka nożna]

42 100,00 zł

42 100,00 zł

42 100,00 zł

0,00 zł

8.

Ludowy Klub Sportowy Radziszowianka
[Piłka nożna w Radziszowie 2021]

83 100,00 zł

83 100,00 zł

83 100,00 zł

0,00 zł

9.

Regionalny Klub Sportowy Iskra Krzęcin
[Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych
w miejscowości Krzęcin i okolicach w 2021 r.]

30 500,00 zł

30 500,00 zł

30 500,00 zł

0,00 zł

10.

Ludowy Klub Sportowy Borkowianka Borek Szlachecki
[Piłka nożna w Borku Szlacheckim]

37 700,00 zł

37 700,00 zł

37 700,00 zł

0,00 zł

11.

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Champions
Skawina
[Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców
gminy Skawina poprzez piłkę nożną]

7 306,00 zł

7 306,00 zł

7 306,00 zł

0,00 zł

399 906,00 zł

399 906,00 zł

399 906,00 zł

0,00 zł

Informacja o wysokości przyznanych, przekazanych oraz wykorzystanych dotacji – zajęcia sportoworekreacyjne, szkolenia sportowe:
L.p.

Nazwa podmiotu [zadanie]

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Kwota do
zwrotu

1.

Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji SKIMKA
[Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży]

7 250,00 zł

7 250,00 zł

7 250,00 zł

0,00 zł

2.

Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji SKIMKA
[Kształtowanie i doskonalenie umiejętności pływackich]

6 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

0,00 zł

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Rozwiń Skrzydła”
[Warsztaty rozwojowe: balet, taniec, jazz współczesny]

4 350,00 zł

4 350,00 zł

4 350,00 zł

0,00 zł

4.

Stowarzyszenie Altruistów z Pozowic
[Pilates jako unikalna metoda ćwiczeń prozdrowotnych]

4 000,00 zł

4 000,00 zł

3 915,00 zł

85,00 zł

5.

Klub Karate Mawashi
[Prowadzenie szkoleń karate dla dzieci i młodzieży w Gminie
Skawina]

5 450,00 zł

5 450,00 zł

5 450,00 zł

0,00 zł
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6.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Rozwiń Skrzydła”
[Gimnastyka sportowa dla dzieci i młodzieży]

4 200,00 zł

4 200,00 zł

4 200,00 zł

0,00 zł

7.

Parafialny Klub Sportowy Milenium
[Szermierka w Skawinie]

5 300,00 zł

5 300,00 zł

5 300,00 zł

0,00 zł

8.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
[Szkolenie siatkarskie z Jedynką]

6 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

0,00 zł

9.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
[Gry i zabawy ruchowe dla dzieci niepełnosprawnych]

4 800,00 zł

4 800,00 zł

4 800,00 zł

0,00 zł

10.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
[Szkolenie lekkoatletyczne z Jedynką – 2021]

4 250,00 zł

4 250,00 zł

4 250,00 zł

0,00 zł

11.

Fundacja „Wyobraź Sobie”
[Teatr tańca]

5 150,00 zł

5 150,00 zł

5 150,00 zł

0,00 zł

12.

Stowarzyszenie Równa Szansa na Rzecz Dzieci
z Zaburzeniami Rozwoju
[Równi i aktywni]

6 500,00 zł

6 500,00 zł

6 500,00 zł

0,00 zł

13.

Fundacja „Wyobraź Sobie”
[Obudź ciało!]

5 050,00 zł

5 050,00 zł

0,00 zł

5 050,00 zł

14.

Klub Sportowy Optima
[Treningi pływackie Klubu Sportowego Optima]

5 450,00 zł

5 450,00 zł

5 450,00 zł

0,00 zł

15.

Klub Sportowy Optima
[Treningi Wrotkarskie Klubu Sportowego Optima]

4 900,00 zł

4 900,00 zł

4 900,00 zł

0,00 zł

16.

Klub Sportowy Optima
[Zajęcia lekkoatletyczne Klubu Sportowego Optima]

5 150,00 zł

5 150,00 zł

5 150,00 zł

0,00 zł

17.

Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST” Skawina
[MTS Piast Skawina w EKSTRAKLASIE brydża sportowego]

4 600,00 zł

4 600,00 zł

4 600,00 zł

0,00 zł

18.

Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST” Skawina
[Całoroczny cykl specjalistycznego szkolenia drużyn piłki
ręcznej MTS Piast Skawina – udział w rozgrywkach III Ligi
Małopolskiej i rozgrywkach młodzieżowych]

5 450,00 zł

5 450,00 zł

5 450,00 zł

0,00 zł

19.

Małopolski Związek Brydża Sportowego
[Bridge to the championship = Most do mistrzostwa]

5 850,00 zł

5 850,00 zł

5 850,00 zł

0,00 zł

20.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
„Walley – Plus Duo”
[Program szkoleniowy „Walley łyżwy dobra zabawa
w Skawinie” dla zawodników i amatorów łyżwiarstwa
figurowego w Skawinie oraz organizacja sportowych imprez
okolicznościowych]

6 250,00 zł

6 250,00 zł

6 250,00 zł

0,00 zł

21.

Matyja Boxing Academy
[Pierwsze Kroki Bokserskie]

6 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

0,00 zł
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22.

Stowarzyszenie Nasz Dom Nasze Wielkie Drogi
[Zumba dla dzieci i dorosłych w Wielkich Drogach]

3 850,00 zł

3 850,00 zł

0,00 zł

3 850,00 zł

23.

Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST” Skawina
[(ekstra)klasa z Piast Agilero – program wspierania
i promowania brydżowych talentów z terenu gminy Skawina]

4 200,00 zł

4 200,00 zł

4 200,00 zł

0,00 zł

120 000,00 zł

120 000,00 zł

111 015,00 zł

8 985,00 zł

Informacja o wysokości przyznanych, przekazanych oraz wykorzystanych dotacji – imprezy sportoworekreacyjne i turystyczne, zawody, turnieje:
L.p.

Nazwa podmiotu [zadanie]

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Kwota do
zwrotu

1.

Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST” Skawina
[11. Dragon Piast Cup 2021 – cykl ogólnopolskich halowych
turniejów piłki nożnej dla dzieci]

3 950,00 zł

3 950,00 zł

3 950,00 zł

0,00 zł

2.

Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST” Skawina
[8. Noworoczny Piast Winter Cup 2021 – cykl regionalnych
halowych turniejów piłki nożnej dla dzieci]

3 450,00 zł

3 450,00 zł

2 892,56 zł

557,44 zł

3.

Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST” Skawina
[2. Skawiński Mityng Brydżowy – Memoriał Leszka Nowaka]

3 550,00 zł

3 550,00 zł

3 550,00 zł

0,00 zł

4.

Małopolski Związek Brydża Sportowego
[Charytatywny Turniej Brydża Sportowego „O Uśmiech
Patryka” online 12 i 1/2]

3 450,00 zł

3 450,00 zł

3 342,91 zł

107,09 zł

5.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
[V Otwarty Turniej Siatkarski]

3 600,00 zł

3 600,00 zł

3 600,00 zł

0,00 zł

6.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
[Mikołajkowy Turniej Siatkarski]

3 600,00 zł

3 600,00 zł

3 600,00 zł

0,00 zł

7.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
[Narodowy Bieg Stulecia – VII Górski Bieg Niepodległości
Skawina – Mogilany]

3 550,00 zł

3 550,00 zł

3 550,00 zł

0,00 zł

8.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
[XII Halowe Mistrzostwa Skawiny w Lekkoatletyce]

3 700,00 zł

3 700,00 zł

0,00 zł

3 700,00 zł

9.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
[Wiosenne i Jesienne Biegi Przełajowe]

4 000,00 zł

4 000,00 zł

0,00 zł

4 000,00 zł

10.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
[Skawiński Test Coopera]

3 550,00 zł

3 550,00 zł

3 190,40 zł

359,60 zł

11.

Parafialny Klub Sportowy Milenium
[1 z 4 turniejów szermierczych dla dzieci
„Jubileuszowego X Pucharu Żubrów”]

4 350,00 zł

4 350,00 zł

4 350,00 zł

0,00 zł
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12.

Klub Jeździecki Facimiech
[Zawody Krajowe w jeździectwie
– Mistrzostwa Małopolski WKKW]

3 700,00 zł

3 700,00 zł

3 700,00 zł

0,00 zł

13.

Klub Jeździecki Facimiech
[Zawody Międzynarodowe w Jeździectwie
– Facimiech Horse Trials]

3 700,00 zł

3 700,00 zł

3 700,00 zł

0,00 zł

14.

Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji SKIMKA
[Mistrzostwa Małopolski 2021 w inline – alpine]

3 350,00 zł

3 350,00 zł

3 190,46 zł

159,54 zł

15.

Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji SKIMKA
[XVIII Otwarte Mistrzostwa Rowerowe Skawiny]

3 350,00 zł

3 350,00 zł

3 350,00 zł

0,00 zł

16.

Klub Karate Mawashi
[Ogólnopolski Turniej OYAMA Karate
o Puchar Burmistrza Gminy Skawina]

2 950,00 zł

2 950,00 zł

2 950,00 zł

0,00 zł

17.

Ochotnicza Straż Pożarna Skawina II
[III Gra terenowa dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych]

2 350,00 zł

2 350,00 zł

2 350,00 zł

0,00 zł

18.

Uczniowski Klub Sportowy Szóstka HB
[SKAWINA handball CUP 2021]

2 550,00 zł

2 550,00 zł

0,00 zł

2 550,00 zł

19.

Ochotnicza Straż Pożarna Skawina II
[Cykl pieszych wycieczek górskich]

2 550,00 zł

2 550,00 zł

625,00 zł

1 925,00 zł

20.

Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich” w Jurczycach
[IV Bieg Hallerów]

4 100,00 zł

4 100,00 zł

3 998,62 zł

101,38 zł

21.

Klub Sportowy Optima
[XII Pływackie Mistrzostwa Skawiny]

3 950,00 zł

3 950,00 zł

3 627,52 zł

322,48 zł

22.

Klub Sportowy Optima
[III Wrotkarskie Mistrzostwa Skawiny]

3 350,00 zł

3 350,00 zł

3 350,00 zł

0,00 zł

23.

Klub Sportowy Optima
[V Mikołajkowe Zawody Pływackie]

3 600,00 zł

3 600,00 zł

3 600,00 zł

0,00 zł

24.

Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu
[Orienteering w Lesie Bronaczowa]

3 550,00 zł

3 550,00 zł

3 550,00 zł

0,00 zł

25.

Nasz Dom Nasze Wielkie Drogi
[Marszobiegi IX Edycja 2021 r.]

2 000,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

2 000,00 zł

26.

Ludowy Klub Sportowy Radziszowianka
[Radziszowianka CUP – szkolne mistrzostwa
w siatkówce plażowej 2021]

2 700,00 zł

2 700,00 zł

870,00 zł

1 830,00 zł

27.

Ludowy Klub Sportowy Radziszowianka
[Radziszowianka CUP jesień 2021]

2 800,00 zł

2 800,00 zł

2 800,00 zł

0,00 zł

28.

Uczniowski Klub Sportowy Szóstka HB
[Skawina handball KIDS 2021]

2 650,00 zł

2 650,00 zł

0,00 zł

2 650,00 zł
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29.

Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST” Skawina
[5. Memoriał Macieja Gąsiorskiego
– regionalny turniej piłki ręcznej]

2 700,00 zł

2 700,00 zł

0,00 zł

2 700,00 zł

30.

Matyja Boxing Academy
[Gala Grand Prix Małopolski]

3 350,00 zł

3 350,00 zł

3 350,00 zł

0,00 zł

100 000,00 zł

100 000,00 zł

77 037,47 zł

22 962,53 zł

3.1.3

„Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży” –
przyznano 96 965,00 zł, przekazano 87 665,00 zł

Informacja o wysokości przyznanych, przekazanych oraz wykorzystanych dotacji – wypoczynek letni:
L.p.

Nazwa podmiotu [zadanie]

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Kwota do
zwrotu

1.

Fundacja Na Zdrowie Zwierzęta Ludziom
Ludzie Zwierzętom
[Lato z Kotem]

5 500,00 zł

5 500,00 zł

5 500,00 zł

0,00 zł

2.

Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji SKIMKA
[Obóz rowerowy]

8 900,00 zł

8 900,00 zł

8 495,44 zł

404,56 zł

3.

Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji SKIMKA
[Półkolonia z robotyką]

7 200,00 zł

7 200,00 zł

7 043,47 zł

156,53 zł

4.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
[Harcerska Akcja Letnia ZHP
– „W drodze ku Niepodległej przez Atlantydę”]

9 615,00 zł

9 615,00 zł

9 565,74 zł

49,26 zł

5.

Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie
[Cykl wycieczek edukacyjnych – Słowianie, Górale i ogrody
świata]

6 500,00 zł

6 500,00 zł

6 500,00 zł

0,00 zł

6.

Ludowy Klub Sportowy RADZISZOWIANKA
[SPORTOWE WAKACJE 2021 Z RADZISZOWIANKĄ]

6 700,00 zł

6 700,00 zł

6 700,00 zł

0,00 zł

7.

Stowarzyszenie „Równa Szansa”
Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
[Równi i Aktywni zwiedzają]

9 300,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8.

Małopolski Związek Brydża Sportowego
[LABs4Kids – Letnia Akademia Brydża Sportowego dla Dzieci]

5 250,00 zł

5 250,00 zł

5 250,00 zł

0,00 zł

9.

Terenowy Klub Sportowy Skawinka
[Wakacje z TKS Skawinka Rymanów 2021]

5 250,00 zł

5 250,00 zł

4 016,03 zł

1 233,97 zł

10.

Małopolski Związek Brydża Sportowego
[Brydżowe Lato TATRY 2021]

6 900,00 zł

6 900,00 zł

6 900,00 zł

0,00 zł
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11.

Klub Sportowy Optima Skawina
[Półkolonia sportowo-rekreacyjna]

11 300,00 zł

11 300,00 zł

11 300,00 zł

0,00 zł

12.

Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST” Skawina
[FutboLove Lato z Piastem]

7 050,00 zł

7 050,00 zł

7 050,00 zł

0,00 zł

13.

Ludowy Klub Sportowy Borkowianka Borek Szlachecki
[Obóz sportowy z LKS BORKOWIANKA 2021]

7 500,00 zł

7 500,00 zł

7 500,00 zł

0,00 zł

96 965,00 zł

87 665,00 zł

85 820,68 zł

1 844,32 zł

3.1.4

„Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – przyznano i przekazano 50 697,50 zł

Informacja o wysokości przyznanych, przekazanych oraz wykorzystanych dotacji:
L.p.

Nazwa podmiotu [zadanie]

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Kwota do
zwrotu

1.

Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy
[„Venimus” spektakl teatralny metodą integracji i edukacji]

8 000,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

0,00 zł

2

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny
[Mała Ojczyzna – Moja Ojczyzną]

7 000,00 zł

7 000,00 zł

7 000,00 zł

0,00 zł

3

Kółko Rolnicze w Jaśkowicach
[Warsztaty Kulinarne]

2 750,00 zł

2 750,00 zł

2 750,00 zł

0,00 zł

4

Skawińskie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich
[Pokolenie inspirowane tradycjami
– „Cudowna moc bukietów”]

4 100,00 zł

4 100,00 zł

4 098,60 zł

1,40 zł

5

Fundacja „Wyobraź Sobie”
[Światozmieniacze]

8 000,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

0,00 zł

6

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
[Zakochaj się w teatrze – edycja druga]

8 000,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

0,00 zł

7

Stowarzyszenie Seniorów i Juniorów
Królewskiej Wioski Wielkie Drogi
[W drodze do Krakowa]

6 997,50 zł

6 997,50 zł

6 971,07 zł

26,43 zł

8

Stowarzyszenie Nasz Dom Nasze Wielkie Drogi
[Armia Krajowa – patron naszej szkoły]

3 050,00 zł

3 050,00 zł

2 850,39 zł

199,61 zł

9

Chrześcijański Ośrodek Kultury
im. Św. Faustyny w Skawinie
[Konkurs Palm Wielkanocnych]

2 800,00 zł

2 800,00 zł

2 800,00 zł

0,00 zł

50 697,50

50 697,50

50 470,06 zł

227,44 zł
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„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – przyznano i przekazano
91 585,00 zł

Informacja o wysokości przyznanych, przekazanych oraz wykorzystanych dotacji:
L.p.

Nazwa podmiotu [zadanie]

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Kwota do
zwrotu

1.

Fundacja „Wyobraź Sobie”
[Program „Dasz radę” w praktyce]

20 460,00 zł

20 460,00 zł

20 460,00 zł

0,00 zł

2.

Fundacja „Wyobraź Sobie”
[Akademia Emocji]

20 135,00 zł

20 135,00 zł

20 135,00 zł

0,00 zł

3.

Fundacja „Wyobraź Sobie”
[„Od wyobraźni do innowacji” – rozwijanie kompetencji XXI w.
u dzieci i młodzieży w gminie Skawina]

20 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

0,00 zł

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia
[Klub Środowiskowy „Relax”]

10 990,00 zł

10 990,00 zł

10 990,00 zł

0,00 zł

5.

Fundacja „Wyobraź Sobie”
[Szkoła dla Rodziców i Wychowawców]

20 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

0,00 zł

91 585,00 zł

91 585,00 zł

91 585,00 zł

0,00 zł

3.1.6

„Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – przyznano i przekazano
16 450,00 zł

Informacja o wysokości przyznanych, przekazanych oraz wykorzystanych dotacji:
L.p.

Nazwa podmiotu [zadanie]

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Kwota do
zwrotu

1.

Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i młodzieży
„Rozwiń Skrzydła”
[Gimnastyka ogólnorozwojowa dla seniorów]

4 450,00 zł

4 450,00 zł

4 450,00 zł

0,00 zł

2.

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
Koło w Skawinie
[„W zdrowym ciele zdrowy duch”
wyjazd rehabilitacyjny do Muszyny]

6 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

0,00 zł

3.

Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek”
[Senior na szlaku Dolnego Śląska]

6 000,00 zł

6 000,00 zł

5 840,00 zł

160,00 zł

16 450,00 zł

16 450,00 zł

16 290,00 zł

160,00 zł
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„Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami” – przyznano i przekazano 10 000,00 zł

Informacja o wysokości przyznanych, przekazanych oraz wykorzystanych dotacji:
L.p.

Nazwa podmiotu [zadanie]

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Kwota do
zwrotu

1.

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast
[Miasta Partnerskie Oczami Dzieci]

5 000,00 zł

5 000,00 zł

3 456,44 zł

1 543,56 zł

2.

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast
[Konkurs wiedzy o miastach partnerskich Skawiny,
Unii Europejskiej i działalności Skawińskiego Stowarzyszenia
Partnerstwa Miast w ramach Międzyszkolnego Forum
Uczniów Szkół Podstawowych pod hasłem „Ja, Europejczyk”]

5 000,00 zł

5 000,00 zł

4 305,54 zł

694,46 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

7 761,98 zł

2 238,02 zł

3.1.8

„Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego” – przyznano i przekazano 4 811,00 zł

Informacja o wysokości przyznanych, przekazanych oraz wykorzystanych dotacji:
L.p.

Nazwa podmiotu [zadanie]

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Kwota do
zwrotu

1.

Fundacja Inkluzja – Edukacja Włączająca
[Dbamy o każde skrzydła]

2 311,00 zł

2 311,00 zł

2 209,57 zł

101,43 zł

2.

Fundacja Aktywnej Edukacji
[Zero waste – warsztaty dla dzieci i młodzieży]

2 500,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł

0,00 zł

4 811,00 zł

4 811,00 zł

4 709,57 zł

101,43 zł
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„Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1–32 ustawy – fundusz wkładu własnego” –
przyznano i przekazano 25 692,00 zł

Informacja o wysokości przyznanych, przekazanych oraz wykorzystanych dotacji:
L.p.

Nazwa podmiotu [zadanie]

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Kwota do
zwrotu

1.

Fundacja „Wyobraź Sobie”
[Wyobraź sobie mosty zamiast murów]

23 500,00 zł

23 500,00 zł

23 500,00 zł

0,00 zł

2.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Sygnał”
z Radziszowa
[Wakacje z warsztatami!]

1 712,00 zł

1 712,00 zł

1 712,00 zł

0,00 zł

3

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Sygnał”
z Radziszowa
[Cecylia z Sygnałem!]

480,00 zł

480,00 zł

480,00 zł

0,00 zł

25 692,00 zł

25 692,00 zł

25 692,00 zł

0,00 zł

3.1.10 Zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy – przyznano i przekazano 66 600,00 zł
Informacja o wysokości przyznanych, przekazanych oraz wykorzystanych dotacji:
L.p.

Nazwa podmiotu [zadanie]

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Kwota do
zwrotu

1.

Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji SKIMKA
[IV Otwarte Mistrzostwa Skawiny w narciarstwie alpejskim]

2 800,00 zł

2 800,00 zł

2 800,00 zł

0,00 zł

2.

Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek”
w Skawinie
[A w nas ciągle wiosna trwa]

6 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

0,00 zł

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice
XXI wiek
[Wycieczka krajoznawcza połączona z elementami
rehabilitacji grupy seniorów z Jaśkowic]

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

4.

Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek”
w Skawinie
[Skawińska Spartakiada Sportowa dla Seniorów]

5 700,00 zł

5 700,00 zł

4 941,62 zł

758,38 zł

5.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Sygnał”
z Radziszowa
[11.11 z ceremoniałem wojskowym!]

9 000,00 zł

9 000,00 zł

9 000,00 zł

0,00 zł

6.

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży
„Rozwiń skrzydła”
[Aktywny senior]

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł
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7.

Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie
[Promocja talentów malarskich osób
z niepełnosprawnościami, uczestniczącymi w arteterapii
środowiskowych domów samopomocy
z Województwa Małopolskiego]

7 000,00 zł

7 000,00 zł

7 000,00 zł

0,00 zł

8.

Małopolski Oddział Okręgowy PCK
[Krew darem życia]

6 000,00 zł

6 000,00 zł

5 988,58 zł

11,42 zł

9.

Galicyjskie Towarzystwo Historyczne
[V Skawińskie Spotkania z Historią]

2 600,00 zł

2 600,00 zł

2 600,00 zł

0,00 zł

10.

Podkrakowska Izba Gospodarcza
[Spotkanie z Mikołajem dla najmłodszych oraz potrzebujących
dzieci]

4 000,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

0,00 zł

11.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice
XXI wiek
[Aktywizacja seniorów z Jaśkowic do uczestnictwa
w kulturze]

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

12.

Prawicowy Blok Samorządowy SKAWINA
[Jubileuszowe skawińskie echo]

2 500,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł

0,00 zł

13.

Prawicowy Blok Samorządowy SKAWINA
[X Familijny Turniej Tenisa Stołowego]

2 500,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł

0,00 zł

14.

Prawicowy Blok Samorządowy SKAWINA
[Skawińskie korundy 2021]

1 500,00 zł

1 500,00 zł

1 450,00 zł

50,00 zł

66 600,00 zł

66 600,00 zł

65 780,20 zł

819,80 zł

3.1.11 Pożyczka dla organizacji pozarządowych na realizację na terenie Gminy Skawina zadań
współfinansowanych ze środków zewnętrznych – przyznano 50 000,00 zł
Informacja o wysokości przekazanej pożyczki:
Wysokość otrzymanej Wysokość zwróconej
pożyczki
pożyczki

L.p.

Nazwa podmiotu [zadanie]

1.

Kółko Rolnicze w Zelczynie
[Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zelczyna]

18

50 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł
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Łącznie w 2021 r. wpłynęło 159 ofert (zarówno w otwartych konkursów ofert, jak i w trybie
art. 19a), przyznano 117 dotacji i podpisano 116 umów z organizacjami pozarządowymi.
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Łącznie na realizację zadań przez organizacje pozarządowe wykorzystano prawidłowo kwotę 994 132,75 zł
(przyznaną w trybie otwartych konkursów ofert), 65 780,20 zł (przyznaną w trybie art. 19a ustawy) oraz
25 692,00 zł z funduszu wkładu własnego. Udzielono jednej pożyczki w wysokości 50 00,00 zł.

W toku realizacji zadań, po przeprowadzonej kontroli, wykazano nadmiernie pobrane, niewykorzystane
oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem kwoty dotacji, które zgodnie z §10 umów o wsparcie
oraz o powierzenie realizacji zadania publicznego podlegają zwrotowi. Ponadto jedna umowa nie została
podpisana przez organizację pomimo przyznania dotacji.

3.1. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
Współpraca pozafinansowa gminy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku polegała
w szczególności na:
1. wymianie informacji o kierunkach planowanych działań, co pozwoliło prawidłowo diagnozować
problemy i potrzeby mieszkańców gminy;
2. opiniowaniu i konsultowaniu programów w zakresie współpracy oraz projektów aktów prawnych
w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań;
20
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3. zawieraniu porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów;
4. promocji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe;
5. wspólnej organizacji imprez i realizacji programów;
6. wspieraniu w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy (w tym
w zakresie pozyskiwania środków z funduszy z budżetu Unii Europejskiej).
We wszystkich obszarach można mówić o współpracy polegającej na wzmacnianiu merytorycznym
organizacji pozarządowych – zwłaszcza poprzez doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentów:
wniosków konkursowych, sprawozdań i rozliczeń oraz poprzez konsultacje telefoniczne i on-line.
3.2 WYBRANE ZAGADNIENIA WSPÓŁPRACY POZAFINANSOWEJ:
3.2.1

Koordynacja działalności Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w ramach
którego realizowane były działania związane ze wsparciem doradczo-konsultacyjnym na rzecz
organizacji prowadzących działalność na terenie gminy, zamierzających aplikować o środki
finansowe spoza budżetu na potrzeby planowanych inicjatyw i projektów oraz wspierające ich
rozwój. Zadania Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi były prowadzone
przez konsorcjum firm Biura Edukacji i Finansów Sp. z o.o., Biura Edukacji i Finansów
Sp. z o.o. Sp. k. oraz Fundacji Biura Inicjatyw Społecznych – operatora wyłonionego w drodze
postępowania ofertowego. Ze względu na pandemię wirusa SARS CoV-2 część działań
w ramach Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzona była online, za
pośrednictwem platform webmeetingowych2.
W 2021 r. głównymi elementami Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi było:
a) 218 godzin konsultacji indywidualnych związanych z tematyką bieżącego funkcjonowania
NGO z terenu gminy. Podczas konsultacji poruszane były m.in. tematy związane z nowymi
regulacjami prawnymi, takimi jak np. zgłaszanie organizacji do Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych czy ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami, wyznaczaniem kierunków działań w zakresie pozyskiwania
źródeł finansowania, doskonaleniem umiejętności członków organizacji w zakresie
budowania zespołu, zarządzania projektami i kompetencji liderskich;
b) 35 godzin dyżurów informacyjnych o charakterze spotkań on-line, spotkań stacjonarnych
i transmisji live w grupie #miastootwartenaNGO umożliwiających rozpoznanie bieżących

2

Platformy webmeetingowe – aplikacje umożliwiające organizowanie spotkań on-line.
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potrzeb organizacji, analizę konkursów grantowych dla organizacji, omówienie
funkcjonowania podczas pandemii i ukierunkowanie dalszej formy współpracy;
c) konsultacje prawne i księgowe – łącznie 17 godzin, podczas których konsultowano
poprawność rozliczeń finansowych w organizacjach, kwestie prowadzenia działalności
gospodarczej przez organizacje czy zmiany statutów m. in. pod kątem wystąpienia
o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego;
d) konsultacje wniosków aplikacyjnych poszczególnych organizacji – łącznie 70 godzin
konsultacji, podczas których pracowano nad 32 wnioskami konkursowymi składanymi do
konkursów pozagminnych ogłaszanych przez instytucje takie jak Narodowy Instytut
Wolności, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Krakowie, LGD Blisko Krakowa, Fundacja Orlen,
Fundacja PGNiG, Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
i Muzeum Historii Polski oraz w ramach programów Nowe FIO 2, Aktywni Obywatele –
Fundusze Norweskie, Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny czy Program Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Dofinansowanie otrzymało 6 wniosków,
kolejne 6 wniosków nie zostało zakwalifikowanych do otrzymania grantu pomimo
otrzymania wystarczającej liczby punktów m.in. ze względu na unieważnienie
konkursu przez organizatora;
e) organizacja szkoleń i warsztatów dla organizacji pozarządowych obejmujących łącznie
27 godzin w zakresie m.in. promocji marki, tworzenia materiałów graficznych i
audiowizualnych, koordynacji projektów, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
i Pracowniczych Planów Kapitałowych w NGO;
f) organizacja spotkań sieciujących trwających łącznie 24 godziny;
g) opracowywanie informacji dla organizacji pozarządowych;
h) organizacja Dnia Integracji dla NGO;
i) prowadzenie bazy wolontariatu, promocja idei wolontariatu;
j) prowadzenie kalendarza konkursów ofert i działań Centrum Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi;
k) wysłanie 11 newsletterów z informacjami o możliwości uzyskania dofinansowania ze
środków zewnętrznych, bieżących szkoleniach i warsztatach dla NGO, ogłoszeniach
otwartych konkursów ofert oraz zmianach w regulacjach prawnych związanych
z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych;
l) udostępnianie platformy Zoom dla organizacji pozarządowych w celu umożliwienia
realizacji działań statutowych online.
22
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Łącznie ze wsparcia skorzystali przedstawiciele prawie 40 organizacji pozarządowych. Na
realizację ww. działań przeznaczono środki finansowe w wysokości 115 844,10 zł. Dzięki
wsparciu konsultantów z Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizacjom
z gminy udało się uzyskać ok. 1 010 000 zł dotacji ze środków zewnętrznych.

3.2.2

Organizacja V Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych (DOPIS), w którą
włączyło się 29 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu gminy. Podczas
DOPIS, który odbył się pod hasłem #SkawinazINICJATYWĄ, organizacje i grupy nieformalne
miały możliwość zapoznania mieszkańców Skawiny ze swoją działalnością na
22 stanowiskach. Mieszkańcy mogli wziąć udział w zajęciach z rozpalania ognia krzesiwem,
w błotnej kuchni i na strzelnicy, nauce resuscytacji, grze w paintball, torze przeszkód oraz
escape room, uczyli się używać węża strażackiego i własnoręcznie tworzyli świeczki z wosku
pszczelego, mogli zrobić sobie zdjęcie z królem Janem III Sobieskim i zagrać na perkusji.
W tradycyjnej grze stanowiskowej trwającej 4 godziny wzięło udział 250 mieszkańców, którzy
mogli następnie zdobyć jedną z 30 nagród ufundowanych przez organizacje i gminę.
Podczas DOPIS można też było również wziąć udział w Narodowym Spisie
Powszechnym, zaszczepić się przeciwko COVID-19, porozmawiać z ekodoradcą na temat
wymiany pieca, a na stanowisku Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
można było dowiedzieć się więcej o wsparciu oferowanym NGO przez gminę, konsultacjach
społecznych i Lokalnej Sieci Adaptacji.
DOPIS poprzedziły liczne spotkania informacyjne i sieciujące, podczas których
organizacje zaangażowane w tworzenie wydarzenia wspólnie planowały działania, wymieniały
23
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się pomysłami i koncepcjami. Zebrania te stworzyły także pole do integracji stowarzyszeń
i zapoczątkowania bliższej współpracy. 6 października odbyło się spotkanie podsumowujące
całe przedsięwzięcie, podczas którego pojawiło się mnóstwo wniosków, inspiracji i motywacji
do działania w 2022 r. Na realizację działań w ramach organizacji Dnia Organizacji
Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2021 przeznaczono środki w wysokości 36 835,00 zł.
3.2.3

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz radami społecznymi w zakresie
opracowania aktów prawa miejscowego, koncepcji i zasad funkcjonowania organów gminy –
przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział w 5 konsultacjach w zakresie
następujących projektów: kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań
publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, „Rocznego programu
współpracy…”, zmiany „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina … na lata 20192022”, konkursu na powierzenie prowadzenia Centrum Aktywności Kulturalnej na os. Ogrody
oraz zmian w regulaminie przyznawania stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie sportu. Stworzyło to możliwość zwiększenia partycypacji mieszkańców oraz ich
zaangażowania w życie lokalnej społeczności i doskonalenia procesu współdecydowania
o sprawach ważnych dla gminy, a także podniesienia poziomu współpracy władz gminy
z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

3.2.4

Działanie w strukturze strony internetowej urzędu – prowadzenie dedykowanej zakładki dla
organizacji pozarządowych, w której w 2021 r. opublikowano 58 aktualności dotyczących
wydarzeń dla organizacji pozarządowych, naborów konkursowych, szkoleń, spotkań
konsultacyjnych, informacji przydatnych w działalności sektora pozarządowego oraz
bieżących działań podejmowanych w ramach Centrum Współpracy z NGO. Ponadto
zamieszczono w niej „Roczny program współpracy…”, ogłoszenia o otwartych konkursach
ofert, regulacje obowiązujące przy ocenie ofert, informacje o przebiegu postępowania
konkursowego oraz rozstrzygnięciu konkursów, a także oferty realizacji zadań zgłaszane
przez organizacje w trybie art. 19a ustawy. Dodatkowo, na profilu społecznościowym
Facebook prowadzono grupę #miastootwartenaNGO, której celem jest wzajemna wymiana
informacji pomiędzy przedstawicielami gminy, konsultantami COP oraz przedstawicielami
organizacji pozarządowych. Grupa ta jest głównym i najszybszym kanałem komunikacji
pomiędzy gminą, COP a organizacjami pozarządowymi. Pod koniec roku grupa zmieniła
nazwę na „SkawinazINICJATYWĄ”, nawiązując do hasła znanego z DOPIS, sugerującego
większą otwartość na grupy nieformalne.
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W grupie tej opublikowano ok. 200 postów i transmisji live, np.:
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3.2.5

27

Funkcjonowanie Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy – komórki organizacyjnej
w strukturze urzędu właściwej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do głównych
zadań jego pracowników w przedmiotowym zakresie należało:
a) koordynowanie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;
b) organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi;
c) integracja środowiska organizacji;
d) prezentacja środowiska pozarządowego na zewnątrz gminy;
e) tworzenie i aktualizacja bazy danych oraz serwisu informacyjnego dedykowanego
organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy.

3.2.6. Współdziałanie ze Skawińską Radą Działalności Pożytku Publicznego, w szczególności
poprzez opiniowanie programów i zasad współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
oraz współorganizację Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2021.
3.2.7. Umożliwienie organizacjom pozarządowym publikacji artykułów na stronach internetowych
urzędu oraz współtworzenie komunikatów prasowych.
3.2.8. Objęcie patronatem burmistrza 17 inicjatyw organizowanych przez organizacje pozarządowe,
w tym m. in.: o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, sportowym oraz
społecznym.
3.2.9. Koordynacja i współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach Lokalnej Sieci Adaptacji.
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4. OSIĄGNIĘTE REZULTATY:
4.1

objęcie młodzieży z terenu gminy działaniami profilaktycznymi w ramach zadań z zakresu
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2021 r. poprzez prowadzenie
zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień i programów ukierunkowanych
na promocję zdrowego stylu życia oraz poprzez prowadzenie specjalistycznej placówki
wsparcia dziennego;

4.2

zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez wsparcie w zakresie:
organizacji zajęć pozalekcyjnych, szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,
organizacji zawodów i turniejów sportowych (w tym imprez o zasięgu międzynarodowym) oraz
organizacji wypoczynku letniego;

4.3

zapewnienie bogatej oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców gminy –
dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej twórczości
i twórców, upowszechniania historii i tradycji gminy oraz inicjatyw mających na celu
podtrzymywanie tradycji narodowej i upowszechnianie treści patriotycznych;

4.4

objęcie osób niepełnosprawnych z terenu gminy działaniami na rzecz wyrównywania szans
i kształtującymi pozytywny wizerunek;

4.5

zwiększenie

aktywności

organizacji

pozarządowych

działających

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych poprzez umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym,
artystycznym, sportowym oraz udzielenie wsparcia na rzecz najbliższego otoczenia osób
niepełnosprawnych – rodzin, opiekunów, wolontariuszy;
4.6

zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym;

4.7

rozwój procesów integracji europejskiej, w szczególności poprzez realizację projektów
zagranicznych i krajowych organizowanych z udziałem mieszkańców miast partnerskich oraz
gminy mających na celu wzajemne poznanie, wymianę doświadczeń;

4.8

aktywizacja osób w wieku emerytalnym poprzez poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego;

4.9

edukacja dzieci i młodzieży w obszarze ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

4.10 wzmocnienie merytoryczne przedstawicieli organizacji pozarządowych przez objęcie
profesjonalnym doradztwem;
4.11 wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych poprzez zwiększenie zakresu możliwości
uzyskania środków finansowych na działania realizowane przez organizacje pozarządowe,
których beneficjentami są mieszkańcy gminy;
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4.12 zwiększanie możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych poprzez
realizowanie mechanizmów wsparcia takich jak fundusz wkładu własnego oraz pożyczki dla
organizacji pozarządowych;
4.13 wzrost partycypacji mieszkańców oraz ich zaangażowania w życie lokalnej społeczności
i doskonalenie procesu współdecydowania o sprawach ważnych dla gminy oraz podniesienie
poziomu współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych poprzez organizację
konsultacji społecznych wszelkich aktów prawa miejscowego, koncepcji oraz zasad
funkcjonowania.

5. PODSUMOWANIE
Inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe – w tym w szczególności realizowane
we współpracy z Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jako organem wspierającym
i edukującym stworzyły nowe szanse na rozwój działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy,
a także umożliwiły podniesienie jakości współpracy pomiędzy III sektorem a gminą. Aktywność sektora
pozarządowego na tym polu, a także skuteczna realizacja założeń kolejnych „Rocznych programów
współpracy…” oraz wdrażanie nowych mechanizmów wsparcia organizacji pozarządowych przez władze
samorządowe winny stanowić gwarancję, że w kolejnych latach współpraca z sektorem pozarządowym
nadal będzie się rozwijać, stając się ważnym elementem polityki prowadzonej przez władze gminy.
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