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1 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 dn ia 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 2020 r.”, 

przyjęty Uchwałą Nr XIII/170/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 października 2019 r.; 

11) „Strategii rozwoju gminy…” – rozumie się przez to „Strategię rozwoju gminy Skawina na lata 2014–

2020”, przyjętą Uchwałą Nr XLIV/545/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 18 czerwca 2014 r.  
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2 Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi…” 

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 „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 19 sierpnia – 9 września 

2019 r. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem 

arkusza konsultacyjnego (osobiście – poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie urzędu) oraz 

online – poprzez zastosowanie portalu dialogu społecznego powstałego w ramach projektu „Budowa 

systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina”. 

Wystosowano również pismo do Przewodniczącego Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z prośbą o wyrażenie przez SRDPP opinii w zakresie 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 2020 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 

http://www.gminaskawina.pl/
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3 Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi…” 

jego realizacji wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich: tworzenie warunków 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. 

 

Wymienione cele realizowane mogły być poprzez współpracę w dwunastu obszarach: „Wspieranie 

i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym”, „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „Zapewnienie jednego gorącego posiłku 

dziennie osobom tego pozbawionym”, „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 

i młodzieży”, „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami”, „Działania prewencyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży”, „Działania wspierające 

opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych”, „Działania na rzecz osób niesamodzielnych”, „Działania 

nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności” 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”. 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 2020 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. 2020 poz. 713), 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 

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 realizacji zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

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

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 strony internetowej 

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,  

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 lokalów z zasobów 

gminnych w celu odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom; 
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5 Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi…” 

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: „Wspieranie 

i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym”, „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, „Zapewnienie jednego gorącego posiłku 

dziennie osobom tego pozbawionym”, „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 

i młodzieży”, „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami”, „Wsparcie opiekunów nieformalnych długotrwale zajmujących się osobami 

niesamodzielnymi, mające na celu umożliwienie opiekunowi zrealizowanie własnych potrzeb podczas 

tzw. ‘urlopu od opieki’ na czas odpoczynku czy też okresowej niemożności sprawowania pieczy, poprzez 

zorganizowanie podopiecznemu maksymalnie dwutygodniowej opieki w postaci pobytu w placówce 

świadczącej całodobową opiekę”1 i „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” – oraz w trybie tzw. „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…”. 

 

W „Rocznym programie współpracy…” zaplanowano na jego realizację w 2020 r.: 

1. w zakresie otwartych konkursów ofert 1 200 000,00 zł2;  

2.  w zakresie udzielania pożyczek dla organizacji 50 000,00 zł;  

 
1 Przeprowadzono procedurę formalną konkursu. Za nadzór merytoryczny i realizację odpowiadał Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Skawinie. 
2 W uchwale budżetowej przyjętej 30 grudnia 2019 r. przewidziano na ten cel kwotę 1 348 000,00 zł. Dodatkowo, kwota 
737 520,00 zł została zaplanowana w uchwale budżetowej na dotacje na rzecz ośrodków wsparcia – środki przyznane 
w otwartym konkursie ofert rozstrzygniętym w 2019 r. 
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3.  w zakresie wsparcia konsultacyjno-doradczego na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów 

określonych w art. 3 ust. 3 ustawy 120 000,00 zł. 

Łączna wysokość dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 

wyniosła 1 138 702,41 zł. Łączna wartość podpisanych umów wyniosła 1 048 057,20 zł. Łączna wartość 

umów, od podpisania których odstąpiono z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2, wyniosła 90 645,21 zł.  

 

Alokacja środków w poszczególnych obszarach konkursowych kształtuje się następująco:  

3.1.1 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – przyznano 300 000,00 zł, 

przekazano 258 000,00 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. 
Klub Jeździecki Facimiech 

[Zawody Krajowe w jeździectwie – Mistrzostwa 
Małopolski WKKW] 

5 600,00 zł  5 600,00 zł  5 600,00 zł 0,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Jaśkowice XXI Wiek 

[Międzypokoleniowy Bieg w Jaśkowicach 2020. V 
Edycja] 

2 000,00 zł  2 000,00 zł  0,00 zł 2 000,00 zł  

3. 
Klub Jeździecki Facimiech 

[Zawody Międzynarodowe w Jeździectwie – 
Facimiech Horse Trial] 

9 000,00 zł  9 000,00 zł  9 000,00 zł 0,00 zł 

4. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

[Mikołajkowy Turniej Siatkarski] 
4 000,00 zł  4 000,00 zł  0,00 zł 4 000,00 zł  

5. 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum 
Ogólnokształcącego w Skawinie 

[Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
w 2020 roku] 

4 000,00 zł  4 000,00 zł  0,00 zł 4 000,00 zł  

6. 
Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji 

SKIMKA 
[Zajęcia wielosekcyjne dla dzieci i młodzieży] 

6 700,00 zł  6 700,00 zł  6 700,00 zł 0,00 zł 

7. 
Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji 

SKIMKA 
[Kształtowanie umiejętności pływackich] 

7 000,00 zł  7 000,00 zł  7 000,00 zł 0,00 zł 
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8. 

Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji 
SKIMKA 

[VI Otwarte Mistrzostwa Skawiny w narciarstwie 
alpejskim] 

3 000,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9. 
Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji 

SKIMKA 
[XVII Otwarte Mistrzostwa Rowerowe Skawiny] 

3 000,00 zł  3 000,00 zł  3 000,00 zł 0,00 zł 

10. 
Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji 

SKIMKA 
[IV Mistrzostwa Małopolski w inline – alpine] 

5 000,00 zł  5 000,00 zł  5 000,00 zł 0,00 zł 

11. 
Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji 

SKIMKA 
[Finał Pucharu Polski 2020 w inline – alpine] 

5 000,00 zł  5 000,00 zł  5 000,00 zł 0,00 zł 

12. 
Stowarzyszenie Altruistów z Pozowic 
[Pilates jako unikalna metoda ćwiczeń 

prozdrowotnych] 
4 000,00 zł  4 000,00 zł  3 833,64 zł 166,36 zł  

13. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

[IV Otwarty Turniej Siatkarski] 
4 000,00 zł  4 000,00 zł  4 000,00 zł 0,00 zł 

14. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

[Szkolenie siatkarskie z jedynką] 
6 000,00 zł  6 000,00 zł  6 000,00 zł 0,00 zł 

15. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

[Gminne Igrzyska Sportowe. Szkolenie 
lekkoatletyczne] 

6 000,00 zł  6 000,00 zł  3 595,00 zł 2 405,00 zł  

16. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

[XVIII Bieg Skawiński - 17 maja 2020 r.] 
45 000,00 zł  45 000,00 zł  1 110,50 zł 43 889,50 zł 

17. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

[XI Halowe Mistrzostwa Skawiny w Lekkoatletyce] 
4 000,00 zł  4 000,00 zł  4 000,00 zł 0,00 zł 

18. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej  
[„Aktywny wypoczynek, rekreacja turystyczno – 
sportowa krzęcińskich seniorów i mieszkańców 

Gminy Skawina”] 

2 000,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

19. 
Prawicowy Blok Samorządowy 

[Charytatywny turniej piłki siatkowej – gramy dla...] 
2 000,00 zł  2 000,00 zł  0,00 zł 2 000,00 zł  

20. 
Towarzystwo Sportów Umysłowych FALCON 

[Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
w 2020 r.] 

3 000,00 zł  3 000,00 zł  2 935,00 zł 65,00 zł  

21. 
Klub Karate MAWASHI 

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

7 500,00 zł  7 500,00 zł  7 500,00 zł 0,00 zł 

22. 
Prawicowy Blok Samorządowy 

[IX Familijny Turniej Tenisa Stołowego] 
2 000,00 zł  2 000,00 zł  2 000,00 zł 0,00 zł 
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23. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

[Narodowy Bieg Stulecia - VII Górski Bieg 
Niepodległości Skawina – Mogilany] 

12 000,00 zł  12 000,00 zł  11 665,08 zł 334,92 zł  

24. 
Regionalny Klub Sportowy Iskra 
[Turniej Piłki Nożnej dla dzieci] 

3 000,00 zł  3 000,00 zł  0,00 zł 3 000,00 zł  

25. 
Terenowy Klub Sportowy Skawinka 

[Turniej piłkarski z okazji dnia dziecka] 
2 000,00 zł  2 000,00 zł  1 545,76 zł 454,24 zł  

26. 
Ludowy Klub Sportowy Wielkie Drogi 

[Dzień Dziecka z Trzebolem] 
2 000,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

27. 
Stowarzyszenie Równa Szansa na Rzecz Dzieci 

z Zaburzeniami Rozwoju 
[Równamy Szanse Dzieciom] 

7 000,00 zł  7 000,00 zł  7 000,00 zł 0,00 zł 

28. 
Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST” Skawina 

[Przygotowanie i udział drużyny MTS Piast Skawina 
w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi] 

3 000,00 zł  3 000,00 zł  3 000,00 zł 0,00 zł 

29. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

[VI Otwarte Prezentacje Taneczne Szkół i Warsztaty 
Taneczne "Zadziw Świat Tańcem"] 

5 000,00 zł  5 000,00 zł  240,00 zł 4 760,00 zł  

30. 
Ludowy Klub Sportowy Pozowianka Pozowice 

[Jubileusz 70-lecia LKS Pozowianka] 
3 000,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

31. 
Ludowy Klub Sportowy Radziszowianka 

[Radziszowianka CUP jesień 2020 – II edycja] 
4 000,00 zł  4 000,00 zł  4 000,00 zł 0,00 zł 

32. 
Ludowy Klub Sportowy RADZISZOWIANKA 

[Radziszowianka CUP wiosna 2020 – II edycja] 
3 500,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

33. 
Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST”  Skawina 
[4. Memoriał im. Macieja Gąsiorskiego – turniej piłki 

ręcznej] 
3 000,00 zł  3 000,00 zł  3 000,00 zł 0,00 zł 

34. 

Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST” Skawina 
[Całoroczny cykl specjalistycznego szkolenia  

drużyn piłki ręcznej MTS Piast Skawina  
– udział w rozgrywkach III Ligi Małopolskiej  

i rozgrywkach młodzieżowych] 

9 000,00 zł  9 000,00 zł  9 000,00 zł 0,00 zł 

35. 
Uczniowski Klub Sportowy Szóstka HB Skawina 

[Gramy w Ręczna w SP6] 
5 500,00 zł  5 500,00 zł  0,00 zł 5 500,00 zł  

36. 
Ochotnicza Straż Pożarna Skawina II 
[Cykl pieszych wycieczek górskich] 

2 500,00 zł  2 500,00 zł  1 250,00 zł 1 250,00 zł  

37. 

Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST” Skawina 
[10. Dragon Piast Cup 2020 – jubileuszowa  
edycja ogólnopolskich halowych turniejów  

piłki nożnej dla dzieci] 

8 000,00 zł  8 000,00 zł  8 000,00 zł 0,00 zł 

38. 

Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST” Skawina 
[7. Noworoczny Winter Cup 2020 – cykl 

regionalnych halowych turniejów piłki nożnej  
dla dzieci] 

5 000,00 zł  5 000,00 zł  0,00 zł 5 000,00 zł 
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39. 
Matyja Boxing Academy 

[Boks dla wszystkich] 
5 000,00 zł  5 000,00 zł  4 992,00 zł 8,00 zł  

40. 

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] 

7 500,00 zł  7 500,00 zł 7 500,00 zł 0,00 zł 

41 
Regionalny Klub Sportowy Iskra Krzęcin 

[Patriotyczne Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci] 
3 000,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

42. 
Małopolski Związek Brydża Sportowego 

[Bridge to the championship = Most do mistrzostwa] 
5 000,00 zł  5 000,00 zł  5 000,00 zł 0,00 zł 

43. 
Stowarzyszenie Nasz Dom Nasze Wielkie Drogi 

[Marszobiegi IX Edycja 2020 r.] 
1 500,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

44. 
Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich” 

w Jurczycach 
[IV Bieg Hallerów] 

7 000,00 zł  7 000,00 zł  0,00 zł 7 000,00 zł  

45. 
Klub Sportowy Optima Skawina 

[Zawody Sportowe "Pokonaj Focha VIII"] 
22 000,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

46. 
Klub Sportowy Optima Skawina 

[XI Pływackie Mistrzostwa Skawiny] 
6 000,00 zł  6 000,00 zł  6 000,00 zł 0,00 zł 

47. 
Klub Sportowy Optima Skawina 

[Treningi Pływackie Klubu Sportowego Optima] 
10 000,00 zł  10 000,00 zł  10 000,00 zł 0,00 zł 

48. 

Małopolski Związek Brydża Sportowego 
[12. Ogólnopolski ** Charytatywny Turniej Brydża 
Sportowego „O Uśmiech Patryka” – Grand Prix 

Polski Południowej] 

5 000,00 zł  5 000,00 zł  4 893,83 zł  106,17 zł  

49. 
Ochotnicza Straż Pożarna Skawina II 

[III Gra terenowa dla Młodzieżowy Drużyn 
Pożarniczych] 

1 800,00 zł  1 800,00 zł  0,00 zł 1 800,00 zł  

50. 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczności 

lokalnej „MożeMy” 
[„Turniej piłkarski o puchar Hallerów”] 

2 000,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

51. 
Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Skawinie  
[XV Olimpiada Zręcznościowa] 

1 900,00 zł  1 900,00 zł  0,00 zł 1 900,00 zł  

52. 
Parafialny Klub Sportowy Milenium 

[1 z 4 turniejów szermierczych dla dzieci 
Jubileuszowego X Pucharu Żubrów] 

5 000,00 zł  5 000,00 zł  2 478,80 zł 2 521,20 zł  

  300 000,00 zł 258 000,00 zł 165 839,61 zł 92 160,39 zł 
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3.1.2 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – piłkarskie rozgrywki ligowe” – 

przyznano i przekazano 365 800,000 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. 
Parafialny Klub Sportowy „Cedronka” 

[Wychowanie przez sport] 
26 000,00 zł  26 000,00 zł  26 000,00 zł  0,00 zł 

2. 
Parafialny Klub Sportowy Milenium 

[Prowadzenie i upowszechnianie zajęć piłki nożnej 
wśród dzieci i młodzieży w 2020 r.] 

40 000,00 zł  40 000,00 zł  40 000,00 zł 0,00 zł 

3. 
Ludowy Klub Sportowy Rzozovia Rzozów 

[Piłka nożna z Rzozovią w 2020 roku] 
18 500,00 zł  18 500,00 zł  18 500,00 zł 0,00 zł 

4. 
Ludowy Klub Sportowy „Radziszowianka” 

[Piłka nożna w Radziszowie 2020] 
65 000,00 zł  65 000,00 zł  65 000,00 zł 0,00 zł 

5. 
Terenowy Klub Sportowy Skawinka  

[Piłka nożna z TKS Skawinka w 2020 r.] 
86 200,00 zł  86 200,00 zł  86 200,00 zł 0,00 zł 

6. 
Ludowy Klub Sportowy „Pozowianka” Pozowice 

[Rozgrywki piłkarskie z LKS Pozowianka] 
10 000,00 zł  10 000,00 zł  0,00 zł 10 000,00 zł 

7. 
Regionalny Klub Sportowy ISKRA Krzęcin 

[Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych 
w miejscowości Krzęcin i okolicach w 2020 r.] 

31 900,00 zł  31 900,00 zł  30 819,51 zł 1 080,49 

8. 
Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST” Skawina 

[Całoroczny cykl szkolenia dzieci, młodzieży 
i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna] 

41 600,00 zł  41 600,00 zł  37 015,94 zł 4 584,06 zł 

9. 

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska 
Champions” Skawina 

[Kształtowanie dzieci i młodzieży poprzez piłkę 
nożną] 

4 400,00 zł  4 400,00 zł  4 400,00 zł 0,00 zł 

10. 

Ludowy Klub Sportowy Borkowianka  
Borek Szlachecki 

[Całoroczne szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych 
w dyscyplinie piłka nożna] 

27 400,00 zł  27 400,00 zł  27 400,00 zł 0,00 zł 

11. 
Ludowy Klub Sportowy Trzebol Wielkie Drogi 
[Szkolenie piłkarskie dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych w Wielkich Drogach w 2020 roku] 

14 800,00 zł  14 800,00 zł  14 800,00 zł 0,00 zł 

  365 800,00 zł 365 800,00 zł 350 135,45 zł 15 664,55 zł 
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3.1.3 „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – przyznano 70 000,00 zł, przekazano 

34 159,79 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 Rozwoju Sołectwa 
Jaśkowice XXI Wiek 

[100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Świętujemy 
w Jaśkowicach] 

4 800,00 zł  4 800,00 zł  4 800,00 zł 0,00 zł 

2. 
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny 
[Mała Ojczyzna – Moją Ojczyzną] 

9 500,00 zł  9 500,00 zł 9 500,00 zł 0,00 zł 

3. 
Chrześcijański Ośrodek Kultury im. Św. Faustyny 

w Skawinie 
[„Konkurs Palm Wielkanocnych”] 

2 200,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4. 
Skawińskie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 

[„Stoły wielkanocne – biesiada z jajkiem”] 
4 000,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5. 
Skawińskie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 

[Cudowna moc bukietów] 
4 100,00 zł  4 100,00 zł 0,00 zł 4 100,00 zł 

6. 
Kółko Rolnicze w Jaśkowicach 

[„Warsztaty kulinarne”] 
2 750,00 zł  2 750,00 zł  0,00 zł 2 750,00 zł 

7. 
Stowarzyszenie Nas Dom Nasze Wielkie Drogi 
[Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego 

w Warszawie] 
3 600,00 zł  3 600,00 zł 0,00 zł 3 600,00 zł 

8. 

Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera 
i Hallerczyków 

[Konkurs historyczny dla SP gminy Skawina pt. 
Generał Józef Haller i Błękitna Armia] 

2 100,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9. 

Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera 
i Hallerczyków 

[Generał Józef Haller w 100-ną rocznicę Bitwy 
Warszawskiej 1920] 

2 700,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10. 
Stowarzyszenie Dzieci są Ważne 

[Kulturowo Prowadzimy – Dzieci Nadają Kierunek] 
8 500,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

11. 
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Sygnał” 

 z Radziszowa 
[70 lat i ciągle młodzi] 

6 894,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

12. 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Kruszynki” 
[Palma i pisanka wielkanocna] 

1 386,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

13. 
Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce 
[Z genealogią na Ty – skawiński warsztat 

genealogiczny] 
2 500,00 zł  2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł 
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14. 
Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy 

[Małopolski Konkurs Artystyczny im. Marii Grucy] 
970,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

15. 
Fundacja „Wyobraź sobie” 

[„Światozmieniacze”] 
7 000,00 zł  6 909,79 zł  6 909,79 zł 0,00 zł 

16. 
Stowarzyszenie z Młodzieńczą Siłą 

[Wirtualny Skansen Wsi Podkrakowskiej – edycja 
druga] 

7 000,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

  70 000,00 zł 34 159,79 zł 23 709,79 zł 10 450,00 zł 

 

3.1.4 „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – przyznano i przekazano 

80 000,00 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. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia 

[Klub Środowiskowy RELAX] 
10 000,00 zł 10 000,00 zł 6 185,32 zł 3814,68 zł 

2. 
Fundacja „Wyobraź sobie”  

[Program „Dam radę” w praktyce] 
25 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł 0,00 zł 

3. 
Fundacja „Wyobraź sobie” 

[Akademia Emocji] 
25 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł 0,00 zł 

4. 
Fundacja „Wyobraź sobie”  

[Szkoła dla Rodziców i Wychowawców] 
20 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 0,00 zł 

  80 000,00 zł 80 000,00 zł 76 185,32 zł 3 814,68 zł 

3.1.5 „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – przyznano 37 600,00 zł, 

przekazano 35 600,00 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 Na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Jaśkowice XXI Wiek 

[Zdrowie i kultura. Nie zapominamy o seniorach 
w Jaśkowicach] 

8 400,00 zł  8 400,00 zł 0,00 zł 8 400,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa 

Jaśkowice XXI Wiek 
[Z myślą o seniorach w Jaśkowicach] 

4 900,00 zł  4 900,00 zł 4 898,98 zł 1,02 zł 
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3. 
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny 

[Popularyzacja twórczości artystycznej seniorów] 
3 500,00 zł  3 500,00 zł 0,00 zł 3 500,00 zł 

4. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej 

[Aktywizacja osób w wieku emerytalnym] 
5 800,00 zł  5 800,00 zł 4 126,00 zł 1 674,00 zł 

5. 
Fundacja „Wyobraź sobie” 

[Szkoła dla babć i dziadków] 
4 500,00 zł  4 500,00 zł 0,00 zł 4 500,00 zł 

6. 
Kółko Rolnicze w Zelczynie 

[Seniorzy góra w Zelczynie – 4 edycja] 
4 000,00 zł  4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł 

7. 
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski, 

Koło w Skawinie 
[Postaw na swoje zdrowie] 

4 500,00 zł  4 500,00 zł 4 500,00 zł 0,00 zł 

8. 
Stowarzyszenie Z Młodzieńczą Siłą 

[Nie zostawaj w tyle – międzypokoleniowy kurs 
obsługi urządzeń mobilnych!] 

2 000,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

  37 600,00 zł 35 600,00 zł 17 524,98 zł 18 075,02 zł 

 

 

3.1.6 „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” – 

przyznano i przekazano 149 999,95 zł  

W obszarze „Pomoc społeczna” przekazano środki na wsparcie realizacji zadania pn. „Zapewnienie 

jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym” w łącznej kwocie – 149 999,95 zł. Środki 

przekazano w trybie dwóch otwartych konkursów ofert: na wsparcie realizacji zadania publicznego oraz 

na powierzenie realizacji zadania publicznego, ogłoszonych 29 listopada 2019 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. 2018.1007) §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 XIII/170/19 Rady Miejskiej 

w Skawinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu 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 2020 r.” 
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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  
pw. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza  

[„Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie  
osobom tego pozbawionym”]  
– wsparcie realizacji zadania  

79 999,96 zł 79 999,96 zł 79 999,96 zł  0,00 zł 

2. 

Rzymskokatolicka Parafia  
pw. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza  

[„Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie  
osobom tego pozbawionym”] 

 – powierzenie realizacji zadania 

69 999,99 zł 69 999,99 zł 68 492,14 zł 1507,82 zł 

  
149 999,92 zł 149 999,92 zł 148 492,10 zł 1507,82 zł 

 

W konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego oprócz środków przekazanych z budżetu 

Gminy Skawina w kwocie 13 999,99 zł uwzględniono również środki z dotacji Wojewody Małopolskiego 

w łącznej kwocie 56 000,00 zł. 

 

3.1.7 „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży” – 

wypoczynek zimowy – przyznano i przekazano 30 000,00 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. 
Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji „Skimka”  

[Obóz narciarski] 
4 500,00 zł  4 500,00 zł 4 500,00 zł 0,00 zł 

2. 
Ludowy Klub Sportowy „Radziszowianka” 

Radziszów  
[Zimowe ferie 2020 z Radziszowianką] 

4 000,00 zł  4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł 

3. 
Małopolski Związek Brydża Sportowego  

[Ferie z Brydżem TATRY 2020] 
4 000,00 zł  4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł 

4. 
Miejskie Towarzystwo Sportowe „PIAST”  

[FutboLove Ferie z Piastem] 
3 700,00 zł  3 700,00 zł 3 627,46 zł 72,54 zł 

5. 
Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” HB  

[HandbalLOVE Ferie z Szóstką] 
4 300,00 zł  4 300,00 zł 4 300,00 zł 0,00 zł 

6. 
Regionalny Klub Sportowy „Iskra” Krzęcin  

[Ferie z Iskrą] 
2 000,00 zł  2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł 



 

15 
 

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

7. 
Terenowy Klub Sportowy „Skawinka” Skawina  

[Ferie z TKS Skawinka w Białym Dunajcu] 
4 000,00 zł  4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł 

8. 
Parafialny Klub Sportowy Milenium  

[Zimowy obóz sportowy] 
3 500,00 zł  3 500,00 zł 2 884,79 zł 615,21 

  30 000,00 zł 30 000,00 zł 29 312,25 zł 687,75 zł 

 

3.1.8 „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży” – lato – 

przyznano i przekazano 17 318,00 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. 
Małopolski Związek Brydża Sportowego 

[Akademia Indywidualnego Treningu Brydżowego 
w Internecie] 

3 000,00 zł  3 000,00 zł  3 000,00 zł 0,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Kruszynki” 
[Drezyną przez Małopolskę] 

2 318,00 zł   2 318,00 zł  2 318,00 zł 0,00 zł 

3. 
Stowarzyszenie z Młodzieńczą Siłą 

[Wyjątkowe wakacje!] 
3 000,00 zł   3 000,00 zł  3 000,00 zł 0,00 zł 

4. 
Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Skawinie 
[Trening nordic walking i gimnastyka Lato 2020] 

3 000,00 zł   3 000,00 zł  3 000,00 zł 0,00 zł 

5. 
Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Skawinie 
[Wycieczka do Krasiejowa] 

3 000,00 zł   3 000,00 zł  2 689,00 zł 311,00 zł 

6. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
„Rozwiń skrzydła” 

[Warsztaty taneczne z elementami ćwiczeń 
ogólnorozwojowych lipiec 2020] 

3 000,00 zł   3 000,00 zł  3 000,00 zł 0,00 zł 

  17 318,00 zł 17 318,00 zł 17 007,00 zł 311,00 zł 

 

3.1.9 „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami” – przyznano 25 000,00 zł, przekazano 14 195,00 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 
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1. 
Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast 

[Skawina i Thetford – Razem] 
4 000,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. 
Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast 

[Z czeskim przyjaciółmi na europejskim szlaku. 15-
lecie współpracy między Skawiną a Roztokami] 

6 805,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

[Wymiana polsko-niemiecka „Przygoda z teatrem”] 
10 195,00 zł  10 195,00 zł 0,00 zł 10 195,00 zł 

4. 

Ochotnicza Straż Pożarna Skawina II 
[Polsko-ukraińskie warsztaty integracyjno-

szkoleniowe dla strażaków z miast partnerskich 
Skawiny i Przemyślan] 

4 000,00 zł  4 000,00 zł 0,00 zł 4 000,00 zł 

  25 000,00 zł 14 195,00 zł 0,00 zł 14 195,00 zł 

 

 

3.1.8. „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 9 650,00 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. 
Ludowy Klub Sportowy RADZISZOWIANKA 

[Program „Klub” 2020] 
7 200,00 zł  7 200,00 zł 7 200,00 zł 0,00 zł 

2. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

[Program „Klub” 2020] 
2 450,00 zł  2 450,00 zł 2 450,00 zł 0,00 zł 

  9 650,00 zł 9 650,00 zł 9 650,00 zł 0,00 zł 

 

3.1.9. Zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy – przyznano i przekazano 53 334,46 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. 

Ludowy Klub Sportowy  
Wiślanie Jaśkowice 

[Prowadzenie klubu sportowego „Wiślanie” 
Jaśkowice] 

10 000,00 zł  10 000,00 zł  7 890,89 zł 2 109,11 zł 

2. 

Fundacja Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Skawinie 

[Gala Jubileuszowa z okazji 15-lecia powstania 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie] 

9 837,20 zł  9 837,20 zł 9 837,20 zł 0,00 zł 
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3. 
Klub Sportowy Optima Skawina 

[III wrotkarskie Mistrzostwa Skawiny] 
5 000,00 zł  5 000,00 zł 0,00 zł 5 000,00 zł 

4. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Jaśkowice XXI Wiek 

[Wycieczka krajoznawcza z elementami rehabilitacji 
do Krynicy Zdrój dla grupy seniorów – Jaśkowice 

2020] 

10 000,00 zł  10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł 

5. 
Stowarzyszenie Dzieci są Ważne 

[CAK Ogrody miejscem dla mieszkańców gminy] 
4 997,26 zł  4 997,26 zł 4 988,52 zł 8,74 zł 

6. 
Galicyjskie Towarzystwo Historyczne 
[IV Skawińskie Spotkania z Historią] 

2 000,00 zł  2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł 

7. 
Podkrakowska Izba Gospodarcza 

[Spotkanie z Mikołajem dla dzieci ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego] 

5 000,00 zł  5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł 

8. 
MTS Piast 

[Skawiński Mityng Brydżowy Online  
– 1 Memoriał Leszka Nowaka] 

6 500,00 zł  6 500,00 zł 6 500,00 zł 0,00 zł 

  53 334,46 zł 53 334,46 zł 46 216,61 zł 7 117,85 zł 

 

Łącznie w 2020 r. wpłynęły 153 oferty (zarówno w otwartych konkursach ofert, jak i w trybie art. 19a), przyznano 

121 dotacji i podpisano 100 umów z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe zrealizowały 78 

zadań, a ze względu na niemożność realizacji zadań z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 rozwiązano za 

porozumieniem stron 22 umowy i odstąpiono od podpisania 21 umów. 

Łącznie na realizację zadań przez organizacje pozarządowe wykorzystano prawidłowo kwotę 828 206,50 zł 

(przyznaną w trybie otwartych konkursów ofert), 46 216,61 zł (przyznaną w trybie art. 19a ustawy) oraz 

9 650,00 zł z funduszu wkładu własnego. W 2020 r. nie podpisano żadnej umowy o pożyczkę na realizację 

na terenie gminy zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych w formie refundacji, których 

beneficjentami są mieszkańcy gminy.  

W toku realizacji zadań, po przeprowadzonej kontroli, wykazano nadmiernie pobrane, niewykorzystane 

oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem kwoty dotacji, które zgodnie z §12 umów o wsparcie 

realizacji zadania publicznego podlegają zwrotowi.  

 

3.2.  WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA  

Współpraca pozafinansowa gminy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku polegała 

w szczególności na: 
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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; 

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 konsultacje telefoniczne. 

 

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, planujących 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 jednego operatora: 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, wyłonionego w drodze 

postępowania ofertowego. Ze względu na pandemię wirusa SARS CoV-2 większość działań 

w ramach Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzona była online, za 

pomocą platform clickmeetingowych.  

 

W 2020 r. głównymi elementami Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi było:  

a) ponad 240 h konsultacji indywidualnych związanych z tematyką bieżącego funkcjonowania 

NGO z terenu gminy, w tym 68 h wsparcia o charakterze spotkań mentoringowych. 

Podczas konsultacji poruszane były m.in. tematy związane z prowadzeniem działalności 

podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2, wyznaczaniem kierunków działań w zakresie 

pozyskiwania źródeł finansowania, doskonaleniem umiejętności członków organizacji 

w zakresie budowania zespołu, zarządzania projektami, kompetencji liderskich oraz 

funkcjonowania Centrum Aktywności Kulturalnej; 
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b) 36 h dyżurów umożliwiających rozpoznanie bieżących potrzeb organizacji 

i ukierunkowanie dalszej formy współpracy; 

c) konsultacje prawne i księgowe – łącznie 17 godzin;  

d) konsultacje wniosków aplikacyjnych poszczególnych organizacji – łącznie 24 wnioski 

konkursowe składane do konkursów pozagminnych, takich jak Program Rozwoju 

Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, „Małopolska Świętemu Janowi 

Pawłowi II”, FIO Małopolska Lokalnie, Aktywni Obywatele (fundusze norweskie), otwarty 

konkurs Powiatu Krakowskiego ochrona i promocja zdrowia, PROO Program Wsparcia 

Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19, 

Czuwamy! Pamiętamy! (Orlen); 

e) organizacja szkoleń i warsztatów dla organizacji pozarządowych obejmujących łącznie 

29 h; 

f) organizacja spotkań sieciujących trwających łącznie 21,5 h; 

g) opracowywanie informacji dla organizacji pozarządowych;  

h) organizacja Dnia Integracji dla NGO w formie całodniowego wydarzenia online 

zawierającego nie tylko elementy integracji uczestników, ale również warsztaty i seminaria; 

i) uruchomienie i prowadzenie bazy wolontariatu, promocja idei wolontariatu; 

j) prowadzenie kalendarza konkursów ofert i działań Centrum Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi; 

k) wysyłanie newslettera z informacjami o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków 

zewnętrznych, o bieżących szkoleniach i warsztatach dla NGO, ogłoszeniami otwartych 

konkursów ofert oraz informacji o zmianach w regulacjach prawnych związanych 

z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych; 

l) udostępnianie platformy Zoom dla organizacji pozarządowych w celu umożliwienia 

realizacji działań i statutowych online. 

Łącznie ze wsparcia skorzystali przedstawiciele prawie 50 organizacji pozarządowych. Na 

realizację ww. działań przeznaczono środki finansowe w wysokości 82 067,15 zł, a dzięki 

wsparciu konsultantów z Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizacjom 

z gminy udało się uzyskać 300 000,00 zł dotacji ze środków zewnętrznych; 

3.2.2 organizacja IV Dni Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych (DOPIS), w którą 

włączyło się 28 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu gminy. Impreza ta 

miała charakter wielodniowego wydarzenia opierającego się na działaniach w małych grupach 

organizowanych przez poszczególne NGO. Wydarzeniem rozpoczynającym obchody DOPIS-

u był program internetowy „Dzień dobry NGO” transmitowany na żywo na profilu Gminy 
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Skawina na portalu Facebook. Program ten dał możliwość zapoznania mieszkańców Skawiny 

z działalnością poszczególnych organizacji. Program „Dzień dobry NGO” odbył się również na 

zakończenie DOPIS-u, który trwał równo tydzień: od 13 do 19 września 2020 r. Podczas 

wydarzenia można było również wziąć udział w quizie wiedzy o lokalnych organizacjach, a dla 

zwycięzców zostały ufundowane nagrody. DOPIS poprzedziły liczne spotkania informacyjne 

i sieciujące, podczas których organizacje zaangażowane w tworzenie wydarzenia wspólnie 

planowały działania, wymieniały się pomysłami i koncepcjami. Zebrania te stworzyły także 

pole do integracji stowarzyszeń i zapoczątkowania bliższej współpracy. Na realizację działań 

w ramach organizacji Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2020 

przeznaczono środki w wysokości 28 999,99 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 2 konsultacjach w zakresie 

następujących projektów: „Rocznego programu współpracy…” i zmian zasad przyznawania 

dotacji i trybu stosowanego przy dokonywaniu wyboru oferty oraz projektu kryteriów oceny 

w otwartych konkursach ofert. Stworzyło to możliwość zwiększenia partycypacji mieszkańców 

oraz ich zaangażowania w życie lokalnej społeczności i doskonalenia procesu 

współdecydowania o sprawach ważnych dla gminy oraz 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 2020 r. opublikowanych zostało 60 aktualności 

dotyczących wydarzeń w organizacjach pozarządowych, naborów konkursowych, szkoleń, 

spotkań konsultacyjnych oraz informacji przydatnych w działalności sektora pozarządowego. 

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. W dedykowanej zakładce „Centrum 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi” opublikowano ponadto 17 komunikatów 

o bieżących działaniach podejmowanych w ramach Centrum Współpracy z NGO oraz 

informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dodatkowo 

na profilu społecznościowym Facebook prowadzono grupę #miastootwartenaNGO, której 

celem jest udostępnienie dodatkowego kanału komunikacji pomiędzy przedstawicielami 

gminy, konsultantami COP oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych;  
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3.2.5 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 Dni Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2020; 

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.  

 

4. OSIĄGNIĘTE REZULTATY : 
 

4.1 objęcie młodzieży z terenu Gminy działaniami profilaktycznymi w ramach zadań z zakresu 

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2020 r. poprzez prowadzenie 

zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz programów ukierunkowanych 

na promocję zdrowego stylu życia; 

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 oraz organizacji wypoczynku zimowego i zajęć podczas ferii 

letnich; 

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; 
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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 wzmocnienie merytoryczne przedstawicieli organizacji pozarządowych przez objęcie ich 

profesjonalnym doradztwem; 

4.8 wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych poprzez zwiększenie zakresu możliwości 

uzyskania środków finansowych na działania realizowane przez organizacje pozarządowe, 

których beneficjentami są mieszkańcy gminy; 

4.9 zwiększanie możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych poprzez realizowanie 

mechanizmów wsparcia takich jak fundusz wkładu własnego oraz pożyczki dla organizacji 

pozarządowych;  

4.10 wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwiązań umożliwiających bieżące 

funkcjonowanie i realizację zadań publicznych mimo problemów wynikających z pandemii 

wirusa SARS-CoV-2; 

4.11 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. 

 


